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ПРОТОКОЛ № 3 

 

 

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, 20.08.2018 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. 

 

 

 

 

 

 

Комисията в посочения състав и в присъствието на представители на участниците,  

1.                     ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

, в качеството си на пълномощник на ДЗЗД „Консорциум Безопасен труд“, с пълномощно                     

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД; 

 

2.                     ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД., в качеството си на 

управител на участника „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД. 

 

 

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

горепосочената заповед. 

 

На основание разгледаните технически предложения и представени мостри, 

комисията допусна до отваряне на ценовите оферти следните участници: 
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По обособена позиция № 1 

1.  „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД – с оферта № 2, вх.№ ОП – 20/24.07.2018 г.  – 

подадена в 17:00 h, по обособени позиции № 1, ведно с мостри; 

 

По обособена позиция № 2 

1. „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД – с оферта № 2, вх.№ ОП – 20/24.07.2018 г.  – 

подадена в 17:00 h, по обособени позиции № 2 , ведно с мостри; 

 

По обособена позиция № 3 

1. „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД – с оферта № 2, вх.№ ОП – 20/24.07.2018 г.  – 

подадена в 17:00 h, по обособени позиции № 3, ведно мостри; 

 

Критерият за оценяване, обявен от Възложителя на основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП  

„икономически най-изгодна оферта – „най – ниска цена“. Офертите, допуснати до 

участие в процедурата, ще се оценяват за всяка обособена позиция по отделно, въз основа на 

критерия „най – ниска цена”. За всеки артикул от списъка за съответната обособена позиция 

следва да бъде посочена единична цена. Общата стойност за изпълнение на поръчката 

оферирана от участника, е сбор от произведенията на количествата от всеки артикул, 

умножено по тяхната единична цена. Общата стойност, следва да е посочена до втория знак 

след десетичната запетая. Всички посочени цени, са без включено ДДС. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на допуснатите участници и обяви предложените от тях цени, както 

следва: 

 

По обособена позиция № 1 - Студозащитни облекла“ 

 

Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с ненарушена цялост, същият подписан от 

членовете на комисията                     ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

. 

Участникът „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД е с предложена обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка: 79849,00 (седемдесет и девет хиляди осемстотин 

четиридесет и девет лева и нула стотинки) лева, без  ДДС. 

 

По обособена позиция 2: „Предпазни обувки и ботуши 

 

Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с ненарушена цялост, същият подписан от 

членовете на комисията                     ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

. 

Участникът „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД е с предложена обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка: 126601,25 (сто двадесет и шест лева шестстотин и 

един лева и двадесет и пет стотинки) лева, без  ДДС. 

 

По обособена позиция 3: „Студозащитни и други лични предпазни средства“ 
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Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с ненарушена цялост, същият подписан от 

членовете на комисията                     ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

. 

Участникът „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД е с предложена обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка: 84317,10 (осемдесет и четири хиляди триста и 

седемнадесет лева и десет стотинки) лева, без  ДДС. 

 

С оповестяването на цените, публичната част от заседанието на комисията 

приключи. Комисията пристъпи към подробно разглеждане и оценка на ценовите 

предложения на участниците.  

С оглед направените констатации, относно ценовите предложения на допуснатите 

участници, Комисията премина към класиране на участниците, съгласно избрания от 

Възложителя критерий „икономически най – изгодна оферта – най-ниска цена“: 

 

По обособена позиция 1: Студозащитни облекла“ 

 

На първо място участникът „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД 

Предложената цена (сбор от произведенията на количествата от всеки артикул, 

умножено по тяхната единична цена)) за изпълнение на обществената поръчка: 79849,00 

(седемдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и нула стотинки) лева, 

без  ДДС. 

 

По обособена позиция 2: „Предпазни обувки и ботуши 

 

Във връзка с получените резултати при отварянето на ценовите оферти, комисията 

предлага на Възложителя да прекрати процедурата на основание чл.110, ал.1, т.7 от ЗОП, тъй 

като подадената оферта на участника „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД, макар и формално да 

отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, ценовото му предложение 

надвишава финансовия ресурс, който може да осигури Възложителя. 

 

По обособена позиция 3: „Студозащитни и други лични предпазни средства“ 

 

Във връзка с получените резултати при отварянето на ценовите оферти, комисията 

предлага на Възложителя да прекрати процедурата на основание чл.110, ал.1, т.7 от ЗОП, тъй 

като подадената оферта на участника „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД, макар и формално да 

отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, ценовото му предложение 

надвишава финансовия ресурс, който може да осигури Възложителя. 

 

Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнители: 

 

По обособена позиция 1: Студозащитни облекла“ 

 

Класираният на първо място участник „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД и да 

сключи договор с избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 
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По обособена позиция 2: „Предпазни обувки и ботуши 

 

Процедурата да бъде прекратена на основание чл.110, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

По обособена позиция 3: „Студозащитни и други лични предпазни средства“ 

 

Процедурата да бъде прекратена на основание чл.110, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

Този протокол бе съставен и приключен на 20.08.2018 г. /понеделник/.  

 

 

КОМИСИЯ: (П) 

 

                    ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

 


