
ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-24/25.07.2018 г. на Главния 

изпълнителен директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в 

процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три 

обособени позиции” 

 

Днес, 13.08.2018 г. в 10:30 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-24/25.07.2018 г. на Главния изпълнителен директор за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни 

средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции, 

Обособена позиция № 1–„Студозащитни облекла“, Обособена позиция № 2 – „Предпазни 

обувки и ботуши“, Обособена позиция № 3 – „Студозащитни и други лични предпазни 

средства“ и на основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, комисия в 

състав 

 

Председател: 

Членове:   

                    ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

 

 

   

   

 

се събра на заседание и пристъпи към изпълнение на задълженията си, съгласно 

горепосочената заповед. Комисията взе единодушно решение, да продължи работата си в две 

стъпки: 

 

Разглеждане на допълнително представените документи от участниците; 

Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници. 

 

I. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците: 

На основание чл.54 ал.8 ППЗОП, копие от Протокол № 1 се изпрати по e-mail с 

електронен подпис на посочените електронни адреси на всички участници в процедурата и се 

публикува в Профила на купувача на „Български пощи“ ЕАД на 03.08.2018 г. В указания в 

протокола срок от 5 /пет/ работни дни на основание чл.54, ал.9 ППЗОП, са получени 

допълнителни документи от следните участници: 

  

Участниците ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“ и „Ташев сейфти продуктс“ 

ЕООД, в срока от 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на протокола, са 

представили посочените в Протокол № 1 документи, а именно:  

 

Участникът ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“ 
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1. Коректно попълнен ЕЕДОП – на електронен носител, с електронен подпис, 

съгласно описаните в Протокол № 1 несъответствия. 

2. Попълване на цялата информация от част IV Критерии за подбор, буква „В“ от 

еЕЕДОП 

3. Протокол от Акредитирана изпитателна лаборатория за изпитване на предлаганите 

лични предпазни средства. 

 

Участникът „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД 

За обособена позиция № 1 

1. Разяснение/уточнение, каква част от предмета на поръчката може да изпълни със 

собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. 

 

За обособена позиция № 2 

1. Декларация за съответствие за доставените артикули – обувки; 

2. Оторизационен документ или еквивалент от производителя за артикула – чехли; 

3. Разяснения на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП относно произхода и 

производителя на предлагания артикул – обувки; 

4. Сертификат на производителя ISO 9001:2008 или еквивалент за артикула обувки. 

 

За обособена позиция № 3 

1. Разяснения относно производството и произхода на артикулите предпазна мушама 

и шапка слънцезащитна. В случай че същите са внос от Китай, то да се представи 

оторизационно писмо от производителите или еквивалент. 

2. Разяснение/уточнение, каква част от производството на артикулите – елек и 

костюм /студозащитен/ може да изпълни със собствени машини, съоръжения и човешки 

ресурс. 

 

На основание чл.54, ал.12 ППЗОП комисията премина към разглеждане на 

предоставените допълнителни документи и съответствието им с критериите за подбор на 

Възложителя. 

 

За участника  ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“ 

Комисията прие, че представените допълнително документи от участника отговарят 

на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор, заложени в 

документацията и техническите изисквания. 

 

За участникът  „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД  

Комисията прие, че представените допълнително документи от участника и по трите 

обособени позиции, отговарят на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за 

подбор, заложени в документацията и техническите изисквания. 

 

Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 
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Допуска до по – нататъшно участие в публичното състезание участниците ДЗЗД 

„Консорциум „Безопасен труд“ по обособена позиция № 1 и „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД 

по трите обособени позиции, т.к. същите са представили всички необходими документи и 

участниците отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор. 

 

II. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“ по обособена позиция № 1 и „Ташев сейфти 

продуктс“ ЕООД по трите обособени позиции и провери в детайли представените 

техническите предложения, за тяхното съответствие с предварително обявените условия в 

техническите изисквания на Възложителя, както и пристъпи към тестване на представените от 

участниците мостри.  

След извършените съпоставки и анализи на съдържанието на техническите 

предложения на участниците, бяха направени следните констатации: 

  

За участника ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“ по обособена позиция № 1  

Участникът е представил технически предложения по обособени позиции № 1. Срок 

на изпълнение на договора – 12 месеца. 

Доставките ще се извършват на партиди, като всяка партида ще се извършва 

наведнъж, в срок до 30 /тридесет/  дни от получаване на заявка на Възложителя, до 

съответните структурни единици на Възложителя, придружени с приемно – предавателен 

протокол за съответната структурна единица на „Български пощи“ ЕАД. 

Предложено е яке, удължено, студозащитно, дамско – предназначено за предпазване 

от термични въздействия, ниски температури на въздух + 12° С до – 20 ° С. Моделът е с 

висока яка, външен хидрофобен плат – 100 % полиестер, влагоустойчива промазка. 

Закопчаване догоре с цип, дублирано с копчета. Качулката е подвижна, прикачаща се с 

копчета. Джобовете – вътрешни и външни, затварящи се с капак с велкро лепенка. 

Възможност за пристягане на качулката, ръкавите /с ластик/ талията и долната част с шнур. 

Подплата с обемна вата, несвиваем хастар. Основен цвят – тъмносин, допълнителен жълт като 

капаци, кантове  и допълнителни елементи. За яке – мъжко, студозащитно, не са посочени 

параметри, описание и предложения. Представени са 5 броя общо мостри на дамско и мъжко 

яке, различна номерация. 

Изискванията посочени от Възложителя в Техническата спецификация и в 

Документацията за провеждане на обществената поръчка са както следва/ в т.1 от раздел II 

„Технически спецификации към артикулите по отделните обособени позиции“  от 

документацията са записани следните изисквания: яке удължено е същото „Да отговаря на 

EN 340, EN 342; EN 343 Модел: с висока яка; външен хидрофобен плат, закопчаване до горе с 

цип, дублирано с копчета, качулка подвижна, джобове - вътрешни и външни, затварящи се; 

да има възможност за пристягане на качулката, ръкавите, талията и долната част; 

подплата от два слоя обемна вата; несвиваем хастар. Основен цвят-тъмносин, а жълтият 

цвят да фигурира като кантове, капаци на джобове, допълнителни елементи“, както и че 

следва да бъде нанесена от производителя или неговия упълномощен представител, върху 

всяко ЛПС маркировка за съответствие, съгласно изискванията на Наредбата за 
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маркировка за съответствие и Специалните работни облекла да имат трайна маркировка за 

принадлежност на “Български пощи” ЕАД. Върху тях да се постави емблемата на 

“Български пощи” ЕАД по приложения модел с диаметър от 25 до 50 мм с основен цвят – 

жълт. Моделите на облеклата следва да са в цветовата гама, приета в “Български пощи” 

ЕАД - тъмно синьо и жълто, съгласно спецификацията на специалните работни облекла“ 

Участникът е представил изискващите се мостри – яке, удължено, в мъжка и дамска 

номерация. След извършване на тестване и проверка на представените мостри, комисията 

установи следното: 1. На представените мостри не е положена трайна маркировка за 

принадлежност на “Български пощи” ЕАД., не  е поставена емблемата на “Български пощи” 

ЕАД по приложения модел, с диаметър от 25 до 50 мм с основен цвят – жълт, съгласно 

изискванията посочени в документацията и техническите спецификации на Възложителя; 2. 

Подплата е с еднослойна обемна вата,изискването на Възложителя е да бъде с подплата от два 

слоя обемна вата. 

Тестване на представените мостри няма да се извършва, тъй като същите не отговарят 

на техническите изисквания на Възложителя.  

Имайки предвид горното, Комисията единодушно реши, че представените мостри по 

обособена позиция № 1 не отговарят на изискванията на Възложителя. Мострите са 

неразделна част от техническото предложение на участника, от което следва, че същото не 

отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

За участника „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД 

 

По обособени позиции № 1  

Участникът е представил техническо предложение по обособена позиция №1. Срок на 

изпълнение на договора – 12 месеца. 

Доставките ще се извършват на партиди, като всяка партида ще се извършва 

наведнъж, в срок до 30 /тридесет/  дни от получаване на заявка на Възложителя, до 

съответните структурни единици на Възложителя, придружени с приемно – предавателен 

протокол за съответната структурна единица на „Български пощи“ ЕАД. Декларират, че 

същите ще отговарят изцяло на нормативните изисквания за ЛПС, както  и на изискванията на 

Възложителя. 

Предложено е яке, удължено, студозащитно, дамско – предназначено за предпазване 

от термични въздействия, ниски температури на въздух + 12° С до – 20 ° С, същото в 

съответствие със стандарт EN 340 /13688/, EN  342 и EN 343. Характеристики на  модела с 

висока яка, външен хидрофобен плат. Закопчаване догоре с цип, дублирано с копчета. 

Качулката е подвижна, прикачена с цип. Джобовете – вътрешни и външни, затварящи се. Има 

възможност за пристягане на качулката, ръкавите,  талията и долната част. Подплата два слоя 

обемна вата, несвиваем хастар. Основен цвят – тъмносин, жълтия цвят фигурира като кантове 

на  джобовете, допълнителен елемент. Има поставен фирмен знак на Възложителя. 

Представени са по 5 броя мостри на дамско и мъжко яке, различна номерация. 

Тестване на представените мостри се извърши в периода 14.08. – 15.08.2018 г. от 

служители на Възложителя, които са ползватели на  посочените артикули, а именно: двама 

пощальона от РУ Запад – София централа, КБ „Транспорт” – автомонтьор, БРСЦ – 

сортировачи – от различни служби – 3 броя, 1 брой – оператор въвеждане данни и 2 броя 

шофьори. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: представените 

мостри покриват   очакванията им; същите отговарят на размера, който е обозначен на тях; 
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удобни са за носене; подходящи за климатичните условия за които са предназначени / студ и 

влага /, както и да предпазват от установените рискове за всяка длъжност. След тестване на 

мострите, служителите на Възложителя се изказах положително за представените мостри. 

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от 

участника  мостри, Комисията единодушно реши, че същите отговарят изцяло на техническата 

спецификация и документацията на Възложителя. 

 

По обособени позиции № 2 

Участникът е представил техническо предложение по обособена позиция № 2. Срок 

на изпълнение на договора – 12 месеца. 

Доставките ще се извършват на партиди, като всяка партида ще се извършва 

наведнъж, в срок до 30 /тридесет/  дни от получаване на заявка на Възложителя, до 

съответните структурни единици на Възложителя, придружени с приемно – предавателен 

протокол за съответната структурна единица на „Български пощи“ ЕАД. Декларират, че 

същите ще отговарят изцяло на нормативните изисквания за ЛПС, както  и на изискванията на 

Възложителя. 

За артикула обувки е направено следното предложение - в съответствие със 

стандартите на EN 345 категория S3 SRC. Модел: обувките да са тип „кубинка”; изработени 

изцяло от естествена кожа, включително и езикът; с топла подплата – тип каракул; 

ортопедична, противохлъзгаща подметка. Термични въздействия. Ниска температура  на 

въздуха от + 12
0 

С до - 20
0
С. Представени са по 5 броя мостри. 

За артикула чехли е направено следното предложение – в съответствие със 

стандартите на EN 347 SRC; Модел: изработени от естествена кожа, естествена стелка, без 

дупки. Ортопедична, противохлъзгаща подметка. Номерация на чехлите - от 35 до 47. 

Предложен цвят – черен. Представени са по 5 броя мостри. 

За артикула ботуши/ гумени  е направено следното предложение – в съответствие със 

стандартите на EN 347. Номерация на ботушите - от 35 до 47. Цвят – черен. Подходящи за 

вода и валежи - поливане с вода и валежи. Представени са по 5 броя мостри. 

Тестване на представените мостри се извърши в периода 14.08. – 15.08.2018 г. от 

служители на Възложителя, които са ползватели на  посочените артикули, а именно: двама 

пощальона от РУ Запад – София централа, КБ „Транспорт” – автомонтьор, БРСЦ – 

сортировачи – от различни служби – 3 броя, 1 брой – оператор въвеждане данни и 2 броя 

шофьори. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: представените 

мостри покриват очакванията им; същите отговарят на размера, който е обозначен на тях; 

удобни са за носене, съобразени са с ергономичността и са подходящи за установените 

рискове за всяка длъжност. След тестване на мострите, служителите на Възложителя се 

изказах положително за представените мостри. 

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от 

участника  мостри, Комисията единодушно реши, че същите отговарят изцяло на техническата 

спецификация и документацията на Възложителя. 

 

По обособени позиции № 3  

Участникът е представил техническо предложение по обособена позиция № 3. Срок 

на изпълнение на договора – 12 месеца. 

Доставките ще се извършват на партиди, като всяка партида ще се извършва 

наведнъж, в срок до 30 /тридесет/  дни от получаване на заявка на Възложителя, до 



6 

 

съответните структурни единици на Възложителя, придружени с приемно – предавателен 

протокол за съответната структурна единица на „Български пощи“ ЕАД. Декларират, че 

същите ще отговарят изцяло на нормативните изисквания за ЛПС, както  и на изискванията на 

Възложителя. 

За артикула мушама с качулка, водозащитна  е направено следното предложение – в 

съответствие със стандартите  на EN 343. Материал – полиестер. Предложен цвят: тъмносин и 

жълт; Вода и валежи. Поливане с вода и валежи. Има поставен фирмен знак на Възложителя. 

Представени са по 5 броя мостри. 

За артикула елек/студозащитен  е направено следното предложение – в съответствие 

със стандартите на EN 342 . Модел: с висока яка, с удължен гръб;  от външен хидрофобен 

плат, подплата от два слоя обемна вата, хастар от полиестер, закопчаване с цип, дублирано с 

копчета; джобове – функционални;Основен цвят- тъмносин, а жълтият цвят да фигурира като 

кантове, капаци на джобове, допълнителни елементи. Има поставен фирмен знак на 

Възложителя. Представени са по 5 броя мостри. 

За артикула Костюм подплатен /яке с полугащеризон/ е направено следното 

предложение – в съответствие със стандартите на EN 340, EN 342; EN 343. Модел: яке с 

полугащеризон от водоустойчив материал. Основен цвят-тъмносин, а жълтият цвят да 

фигурира като кантове, капаци на джобове, допълнителни елементи. Термични въздействия. 

Ниска температура на въздуха  от + 12
0 

С до - 20
0
С . Има поставен фирмен знак на 

Възложителя. Представени са по 5 броя мостри. 

За артикула шапка /студозащитна/влагозащитна е направено следното предложение – 

в съответствие със стандартите на БДС; Модел: Шапката е плетена, с топла подплата тип 

“Thinsulate”. Термични въздействия. Ниска температура на въздуха от + 12
0 

С до - 20
0
С . Има 

поставен фирмен знак на Възложителя. Представени са по 5 броя мостри. 

За артикула шапка /слънцезащитна/ е направено следното предложение – в 

съответствие със стандартите на БДС. Модел: с възможност за регулиране на 

обиколката.Термични въздействия. Преки слънчеви лъчи. Има поставен фирмен знак на 

Възложителя. Представени са по 5 броя мостри. 

За артикула ръкавици с пет пръста /студозащитни, влагозащитни/  е направено 

следното предложение – в съответствие със стандартите на на EN 388, EN 420; EN 511. Модел: 

Плетени (вълнени), с топла подплата тип „Thinsulate”. Термични въздействия. Ниска 

температура на въздуха от  + 12
0 

С до - 20
0
С. Представени са по 5 броя мостри. 

Тестване на представените мостри се извърши в периода 14.08. – 15.08.2018 г. от 

служители на Възложителя, които са ползватели на  посочените артикули, а именно: двама 

пощальона от РУ Запад – София централа, КБ „Транспорт” – автомонтьор, БРСЦ – 

сортировачи – от различни служби – 3 броя, 1 брой – оператор въвеждане данни и 2 броя 

шофьори. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: представените 

мостри покриват очакванията им; същите отговарят на размера, който е обозначен на тях; 

удобни са за носене, при движение на крайниците е свободно и са подходящи за установените 

рискове за длъжностите, както и да предпазват от тях.  След тестване на мострите, 

служителите на Възложителя се изказах положително за представените мостри. 

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от 

участника  мостри, Комисията единодушно реши, че същите отговарят изцяло на техническата 

спецификация и документацията на Възложителя. 
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След извършените констатации за съответствие на техническите предложения на 

участниците с изискванията на Възложителя по обособените позиции, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска участника „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД до отваряне на ценовите оферти 

– плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции № 1, № 2 и № 3. 

Участникът ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“, подал оферта по обособена 

позиция № 1, комисията не допуска до отваряне на ценовите предложения, с мотиви подробно 

изложени по – горе в настоящия доклад. 

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти по съответните обособени позиции 

на допуснатите участници ще се извърши на 20.08.2018 г. /понеделник/ от 10:30 часа, в зала 

212 в сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, за което участниците да 

бъдат уведомени съгласно чл. 57, ал.3 ППЗОП, като се публикува съобщение на профила на 

купувача на „Български пощи“ ЕАД. 

 

Този протокол бе приключен на 15.08.2018 г. /сряда/. 

 

 

КОМИСИЯ: (П) 

 

                    ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

 


