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УТВЪРДИЛ:……… /п/…………………..  

                                      ИНЖ.  заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД  

                                     ДИРЕКТОР НА ТП“ДГС СМЯДОВО“                                                                      

                                                 ДАТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ: 18/03/2019 год.  

 

 

ПРОТОКОЛ  

 
Днес ,  18.03.2019 г.  в 10:00  часа в  заседателната зала на административната 

сграда на ТП „ДГС Смядово“, комисия назначена със заповед № 75/12.03.2019 г.  на 

директора  ТП „ДГС Смядово” гр.Смядово  в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД  –  специалист-лесовъдство в  

ТП „ДГС Смядово”;  

СЕКРЕТАР: заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД  –  експерт, обществени поръчки 

на ТП „ДГС Смядово”;  

ЧЛЕНОВЕ: 1. заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД  –  обслужващ юрист на ТП 

„ДГС Смядово” ,  в  изпълнение на горепосочената заповед  се събра на заседание от 

10:00 часа в административната  сграда на  ТП „ДГС Смядово”  да проведе процедура 

за избор на изпълнител по реда  на чл.  187 от ЗОП ,  чрез събиране на оферти с 

обява  за определяне на изпълнител на следната обществена поръчка:  

„Доставка, чрез покупка на работно облекло  и ЛСП за нуждите на ТП 

„ДГС Смядово“ по обособени позиции:  

Позиция № 1  –  Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 

12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Смядово“ ; 

Позиция № 2  –  Доставка на работно облекло и ЛСП, включени в списъка 

по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Смядово““ .  

Присъстваха всички членове на комисията.  

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за  обществените  поръчки,  

изискванията на възложителя и условията  за провеждане на процедурата , съгласно 

документацията  за участие .  

Относно позиция №  2 комисията прие следното становище: Настоящата 

обществена поръчка е разделена на 2 обособени позиции ,  съгласно условията на чл. 

12 от ЗОП, чл. 80 от ППЗОП и Решение № 591/18.07.2016 г. за определяне на 

списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП /обн. В ДВ бр.67 от 

26.08.2016г./.  Поръчката по обособена позиция № 2 е запазена, тъй като попада в 

списъка на стоките и услугите, съобразно Общият терминологичен речник, които 

са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания или на стопански субекти, чиято цел е социално и 

професионално интегриране на хора с увреждания или на хора с неравностойно 

положение. При възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 2, 
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могат да участват лица, при условие че най -малко 30 на сто от списъчния им 

състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В т ези 

случаи лицата /кандидатите/ трябва да са регистрирани, като специализирани 

предприятия или кооперации на хората с увреждания най -малко три години преди 

датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Специализирани предприятия  или кооперации на хора с увреждания могат 

да участват в обществена поръчка за позиция №  2  на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 

от ЗОП при условие че могат да изпълнят най - малко 80 на сто от нейния 

предмет със собствени машини, съоръжения и човешки р есурс .  За изпълнение на 

условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на 

капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно 

изискването на чл. 12, ал. 6 от  ЗОП/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ЗАПАЗЕНА ПОРЪЧКА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ЛИЦА, НО  ОФЕРТИТЕ ИМ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ САМО АКО НЯМА ДОПУСНАТИ 

ОФЕРТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ. ЗАБЕЛЕЖКА:  При определянето на ресурса по чл. 12, ал. 6 от 

ЗОП в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини 

и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, 

независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или  кооперации 

на хора с увреждания.  Не е налице изпълнение на дейности със собствено 

производство или ресурс, когато специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена допълнителна 

преработка стоки, доставени  от други лица. В процедура за възлагане на запазена 

поръчка могат да участват и други заинтересовани лица. Когато в процедура за 

възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти 

както от лица, за които поръчката е запазена,  така  и  от други лица, първо се 

разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които 

поръчката е запазена.  

Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат 

само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена .  

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона,  относно сроковете 

за изпращане на Обявата  за откриване на процедурата до Агенцията за обществени 

поръчки и същите са публикувани по надлежния ред в електронния регистър .  

Председателят на комисията получи Регистър за получени оферти от лицето, 

което го е съставило, чрез предавателно -приемателен протокол, и представи на 

комисията  списък  с кандидатите подали оферти  –  удостоверен в предавателно -

приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6  от ППЗОП.   

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП.  

На 12.03.2019  г.  се  установи, че в деловодството на стопанството  са  постъпили  

две  оферти –  за всяка обособена позиция по една . В тази връзка, съобразно 

разпоредбите на чл.  188, ал.  2 от Закона за обществените поръчки срокът за 
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подаване на оферти следва да бъде удължен с три дни, т.  е .  до 15.03.2019 г., като за 

това обстоятелство е публикувана кратка информация в досието на поръчката в 

Профила на купувача и Портала за общест вени поръчки  /ID 9086642/12.03.2019 г./ .   

Комисията констатира, че  по време на удължения срок  е  подадена  още една  

оферта, като същото обстоятелство е отразено в горепосочения  регистър и приемо-

предавателен протокол. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на 

подадените оферти, позовавайки  се на чл. 188 ,  ал.  3 от ЗОП.  

Кандидатите са  вписани в  Регистър за получени оферти, в който са записани 

всички данни, съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП .  Кандидатите са представили своите 

оферти в запечатана, непрозрачна опаковка, с не нарушена  цялост с отбелязани 

всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. При приемане на офертите върху 

опаковките са нанесени всички данни, съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗОП и на 

приносителя е издаден документ.  

Съгласно списъка с кандидатите (посочен в предавателно-приемателния 

протокол за предаване на регистъра) и регистъра за получени оферти  в ТП „ДГС 

Смядово”  се установи, че оферти  за участие в определения срок са подали трима  

кандидати в следната последователност:  

1. Кандидат № 1: –  „ТИХ ТРУД  - ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив, като 

офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 

605/06.03.2019 година, в 14:25 часа, чрез куриер ; по дадена за участие за 

позиция № 2;  

2. Кандидат № 2:  - „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, гр. Пловдив, като офертата е 

подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 606/06.03.2019 

година, в 14:30 часа, чрез куриер; подадена за участие за позиция №  1;  

3. Кандидат № 3: - ЕТ „ТИНКА –  47 ТИНКА МОСТАНЕВА“, гр. Златоград ,  

като офертата е подадена и вписана в  Регистър за приемане на оферти с вх. № 

679/15.03.2019 година, в 10:27 часа, чрез куриер;  подадена за участие за 

позиция №  2; 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят 

на комисията определи график за работата  на комисията,  съобразен  с 

предварително обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявата  към 

настоящата процедура  и заповед № 75/12.03.2019 г. на директора на ТП „ДГС 

Смядово“, а именно:  

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10,00 часа 

на 18.03.2019 г., като в  присъствието на кандидатите, комисията ще отвори 

опаковките с офертите по реда на  постъпването им, съгласно ЗОП и ППЗОП  и ще 

оповести приложените в опаковката документи ;  

- след приключване на публичната част комисията ще  проведе  закрито  

заседание в което ще разгледа документите, относно личното състояние на 

кандидатите  и критериите за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително 

обявените условия на възложителя;  

- класирането на офертите следва да бъде извършено в сроковете упомен ати в 

Заповед № РД 75/12.03.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Смядово“.  
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При откриване на процедурата се установи, че в залата не присъстват  

представители на кандидатите, което обстоятелство беше отразено в присъствен 

лист по образец, подписан от членовете на  комисията .  Наблюдатели  и други 

външни лица не присъстваха .  Присъственият лист е неразделна част от 

процедурното досие.   

Комисията служебно извърши  проверка на актуалното състояние на всеки един 

от кандидатите в Търговския  регистър  към Агенцията по вписванията  за което 

приложи към документацията разпечатка на всеки един към 18.03.2019 г.  

Комисията извърши служебна проверка на кандидатите заявили участие по 

Позиция № 2 в Регистъра поддържан от Агенция за хората с увреждания за което 

приложи към документацията разпечатки към 18.03.2019 г.  

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на с офертите на 

кандидатите по  реда на тяхното постъпване и разглеждане  на предложенията  им  

при условията на чл. 97 ал.3 от ППЗОП .  

За Кандидат № 1: –  „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ“ ЕООД ,  гр. Пловдив ,  

участващ за  Позиция № 2  с приложени следните документи:  

1.  Приложение № 1 –  Опис  на документите, съдържащи се в офертата–  представено 

в оригинал и подписано от кандидата –  1 екземпляр ;   

2.  Приложение №  2- Декларация по чл. 39, ал. 3 за  срок на валидност на офертата  –  

представена в оригинал и подписана от кандидата /за позиция №  2/- 1 

екземпляр ;  

3.  Приложения № 3 –  Декларация за приемане клаузите на приложения проект на 

договор  –  представена  в оригинал и подписана  от кандидата /за позиция № 

2/–  1 екземпляр;   

4.  Приложение №  5а  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката–  

представено в оригинал и подписано от кандидата –  1 екземпляр  за  позиция  
№2; Членовете на комисията подписаха  техническите предложения  на кандидата .  

5.  Приложение № 6а - Ценово предложение за изпълнение  на поръчката–  

представено в оригинал  и подписано от кандидата –  1 екземпляр за позиция 
№ 2;  

6.  Приложение №  8- Образец на ЕЕДОП–  представен в оригинал на електронен 

носител (диск) и цифрово подписан от  кандидата –  1 екземпляр   с приложен 

образец на ЕЕДОП  –  представен на хартиен носител  и подписан от  кандидата  –  

1 екземпляр ;  

По отношение на разглежданите документи за ПОЗИЦИЯ 2, у частникът е 

представил информация  в част първа на Техническото приложение –  образец № 5а ,  

че  същият  е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

хора с  увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания под рег.  номер 

35/04.05.2005 г. На основание чл. 12 ,  ал .  5 от ЗОП и тъй като в съответствие с 

Решение № 591/18.07.2016 г. на МС за определя не на списъка на стоките и услугите 

по чл. 12 ,  ал.  1,  т.  1 от  Закона за обществената поръчка е запазена за 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, за да участва в 

настоящата процедура, участникът  следва да е регистриран, като специа лизирано  

предприятие  или  кооперация  на хора с увреждания  най-малко три години  преди 
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датата  на откриването на съответната обществена поръчка и  най -малко 30 на сто от 

списъчния му състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно 

положение.  Комисията констатира, че „ТИХ ТРУД -  ПЛОВДИВ“ ЕООД е вписан в  

горепосочения  регистър на 04.05.2005  г.,  т.  е .  преди повече от три години от датата 

на откриване  на настоящата поръчка, а именно 28.02.2019 г. и видно от 

декларираното в ЕЕДОП с 56 % от служителите му са лица с увреждания или хора в 

неравностойно положение,  поради, което отговаря на изискванията, посочени в чл. 

12, ал.  5 от Закона за обществените поръчки , т.  е .  може да изпълни 80 на сто от 

предмета  на поръчката със собствени машини, съоръжения и човеш ки ресурс .  

При извършване на служебната проверка в регистъра  на Агенцията на хората с 

увреждания, комисията констатира, че дейността извършвана от кандидата, като 

специализирано предприятие е с предмет: „Обувно производство, печат на афиши, 

производство на  обувки, производство на опаковки, строително монтажни  дейности,  

и шивашки дейности“. От представените  документи   е видно  също така, че същият 

може със собствено производство и ресурси да изпълни минималното процентно 

съотношение, определено в Закона за  обществените поръчки и заложено в 

Техническата спецификация  към настоящата процедура, включително, и че 

произведените от работниците на кандидата стоки предмет на поръчката за позиция 

№  2,  съответстват на приетите стандарти.  т.  е .  кандидата отговаря на изискванията 

на чл. 80 ,  ал. 4 от ППЗОП.  

 С оглед на гореизложеното комисията допуска до разглеждане на този етап от 

процедурата  офертата  за ПОЗИЦИЯ 2 на участника „ТИХ ТРУД -  ПЛОВДИВ“ ЕООД.  

 

Комисията оповести предлаганата цена за изпълнение на общественат а 

поръчка, предлагана  за ПОЗИЦИЯ  № 2  за която кандидата участва  –  1679,80 

лева (хиляда  шестстотин седемдесет и девет  лева  и осемдесет стотинки), без 

ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени, посочени в 

ценовото предложение на кандидата.  

 

Всички членове  на комисията подписаха ценовото предложение на 

Кандидат  №1.  

 

За кандидат № 2:  - „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, гр. Пловдив ,  участващ за 

Позиция № 1  с приложени следните документи:  

1.  Приложение № 1 –  Опис  на документите, съдържащи се в офертата–  представено 

в оригинал и подписано от кандидата –  1 екземпляр ;   

2.  Приложение №  2- Декларация по чл. 39, ал. 3 за  срок на валидност на офертата  –  

представена в оригинал и подписана от кандидата /за позиция № 1/  - 1 

екземпляр ;  

3.  Приложения № 3 –  Декларация за приемане клаузите на приложения проект на 

договор  –  представена  в оригинал и подписана  от кандидата /за позиция № 

1/–  1 екземпляр ;   

4.  Приложение №  5 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката–  

представено в оригинал и подписано от кандидата –  1 екземпляр  за  позиция  
№  1;  Членовете на комисията подписаха  техническите предложения  на кандидата .  
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5.  Приложение  № 6 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката–  представено 

в оригинал и подписано от кандидата –  1 екземпляр за позиция № 1; 

6.  Приложение №  8- Образец на ЕЕДОП–  представен в оригинал на електронен 

носител (диск) и цифрово подписан от  кандидата –  1 екземпляр   с приложен 

образец на ЕЕДОП  –  представен на хартиен носител  и подписан от  кандидата  –  

1 екземпляр ;  

 

Комисията оповести предлаганата цена за изпълнение на  обществената 

поръчка за Позиция №  1 за която кандидата участва –  444,90 лева 

(четиристотин четиридесет и четири  лева и деветдесет  стотинки), без ДДС, 

определена като сбор от количествата по единичните цени, посочени в 

ценовото предложение на кандидата.  

 

Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на 

Кандидат №  2.  

 

За Кандидат № 3:  ЕТ „ТИНКА –  47 ТИНКА МОСТАНЕВА“, гр. Златоград  

участващ за Позиция № 2  с приложени следните документи:  

1.  Приложение № 1 –  Опис  на документите, съдържащи се в офертата–  представено 

в оригинал и подписано от кандидата –  1 екземпляр ;   

2.  Приложение №  2- Декларация  по чл. 39, ал. 3 за  срок на валидност на офертата  –  

представена в оригинал и подписана от кандидата  /за позиция № 2/  - 1 

екземпляр ;  

3.  Приложения № 3 –  Декларация за  приемане клаузите на приложения проект на 

договор  –  представена  в оригинал и подписана  от кандидата /за позиция № 

2/–  1 екземпляр;   

4.  Приложение №  5а  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката–  

представено в оригинал и подписано от кандидата –  1 екземпляр  за  позиция  
№2; Членовете на комисията подписаха  техническите предложения  на кандидата .  

5.  Приложение № 6а - Ценово предложение за изпълнение на поръчката–  

представено в оригинал и подписано от кандидата –  1 екземпляр за позиция 
№ 2;  

6.  Приложение №  8- Образец на ЕЕДОП–  представен в оригинал на електронен 

носител (диск) и цифрово подписан от  кандидата –  1 екземпляр   с приложен 

образец на ЕЕДОП  –  представен на хартиен носител  и подписан от  кандидата  –  

1 екземпляр ;  

По отношение на разглежданите документи за ПОЗИЦИЯ 2, у частникът е 

представил информация  в част първа на Техническото приложение –  образец № 5а ,  

че  същият  е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

хора с увреждания, поддържан от Аген цията за хора с увреждания под рег.  номер 

489/11.02.2016 г. На основание чл. 12 ,  ал .  5 от ЗОП и тъй като в съответствие с 

Решение № 591/18.07.2016 г. на МС за определяне на списъка на стоките и услугите 

по чл. 12 ,  ал.  1,  т.  1 от Закона за обществената поръчка е запазена за 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, за да участва в 
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настоящата процедура, участникът  следва да е регистриран, като специализирано  

предприятие  или  кооперация  на хора с увреждания  най-малко три години  преди 

датата  на откриването на съответната обществена поръчка и  най -малко 30 на сто от 

списъчния му състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно 

положение.  Комисията констатира, че ЕТ „ТИНКА –  47 ТИНКА МОСТАНЕВА“ ,  

гр. Златоград  е вписан в горепосочения  регистър на 11.02.2016 г.,  т.  е .  преди повече 

от три години от датата на откриване  на настоящата поръчка, а именно 28.02.2019 г. 

и видно от декларираното в ЕЕДОП с 50 % от служителите му са лица с увреждания 

или хора в неравностойно положение, поради, к оето отговаря на изискванията, 

посочени в чл. 12 ,  ал.  5 от Закона за обществените поръчки, т.  е .  може да изпълни 80 

на сто от предмета  на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки 

ресурс .  

При извършване на служебната проверка в регистъра на Аген цията на хората с 

увреждания, комисията констатира, че д ейността извършвана от кандидата, като 

специализирано предприятие е с предмет: „ Доставка на текстилни, кожени, 

синтетични изделия, софтуер и специализирана техника “. От представените  

документи   е видно  също така, че същият има  ресурси да изпълни минималното 

процентно съотношение, определено в Закона за обществените поръчки и заложено в 

Техническата спецификация към настоящата процедура, т.  е .  кандидата отговаря на 

изискванията на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП.  

 С оглед на гореизложеното комисията допуска до разглеждане на този етап от 

процедурата  офертата  за ПОЗИЦИЯ 2 на участника ЕТ „ТИНКА –  47 ТИНКА 

МОСТАНЕВА“, гр. Златоград .  

 

Комисията оповести предлаганата цена за изпълнение на обществената 

поръчка, предлагана  за ПОЗИЦИЯ  № 2  за която кандидата участва  –  1600,00 

лева (хиляда  и  шестстотин лева), без ДДС, определена като сбор от 

количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на 

кандидата.  

 

Всички членове  на комисията подписаха ценовото предложение на 

Кандидат №3. 

 

След извършване на тези действия, комисията обяви публичната част от 

заседанието за приключила.  
 

Комисията  премина към обстоен преглед на приложените документи за 

допустимост. Установи се, че кандидатите са приложили и попълнили по  образец 

всички изискуеми документи.  

Работата на комисията по преглед на приложените документи приключи в 

10,20 часа на 18 март 2019  година .  

 

Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното :  

 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 1: 
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С оглед установеното, че Кандидат № 2: –  „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, гр. Пловдив  

отговаря на изискванията за допускане до участие  и предвид липсата на други 

подадени оферти  взе следното :  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №  1 ЗА ПОЗИИЦЯ №  1  

 

- Пристъпва  към разглеждане и оценка на техническото и ценовото 

предложения на Кандидат № 2 за Позиция № 1:  „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, гр. 

Пловдив .   

 

Техническото предложение на Кандидат № 2 за Позиция № 1:  „БУЛТЕКС 

99“ ЕООД, гр. Пловдив  е изготвено по образец към документацията и 

изискванията на Възложителя и е следното:  

- Срок  на доставка, предложен от кандидата е 3 /три/ работни дни от 

датата на получаване на заявката.  

- Срок за рекламация на артикули –  5 /пет/ работни дни от датата  на 

подписания предавателно -приемателен протокол за извършената доставка.  

- Срок на валидност на офертата –  2 /два/ месеца.  

- Процент отстъпка, предложен от кандидата за стоки, извън описаните в 

Техническата спецификация към настоящата процедура –  10 /десет/ процента.  

С оглед проведените преглед и оценка на техническото  предложение  на 

кандидата изпълняващ условията за Позиция №  1 ,  комисията констатира, че същото 

е  изготвено, съобразно изискванията на Възложителя. Предвид горната 

констатация и първоначално обявените условия за класиране на Възложителя ,  

комисията  пристъпи към разглеждане и оценка на ценов ото  му предложение ,  което 

е следното:  

- Кандидат № 2: –  „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, гр. Пловдив  е предложил - 444,90 

лева (четиристотин четиридесет и четири  лева и деветдесет  стотинки), без 

ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени, посочени в 

ценовото предложение на кандидата ,  предвид горното комисията взе  единодушно 

следното:  

  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ЗА ПОЗИЦИЯ  №  1: 

 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 1 - Класира участниците, както следва:  

1.На първо място класира - Кандидат № 2: –  „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, гр. 

Пловдив ,  съгласно предложените от него параметри на техническото и ценово 

предложения за позиция №1. 

2. Няма класирани на второ място участниц и, поради липса на подадени 

оферти .  

3. Няма недопуснати и отстранени участници .  
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Предвид гореизложеното, комисията предлага на Дире ктора на ТП „ДГС 

Смядово“ да сключи договор за доставка по настоящата обществена поръчка с 

предмет: „Доставка, чрез покупка на работно облекло  и ЛСП за нуждите на ТП 

„ДГС Смядово“ по обособени позиции:   

Позиция №1  –  Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, 

ал.  1 т.  1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Смядово“  с: 

„БУЛТЕКС 99“ ЕООД  гр. Пловдив ,  ЕИК 115784032 ,  седалище и адрес на 

управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 31 с управител заличено на осн. 

чл. 59 от ЗЗЛД ,  при следните  параметри  на техническото и ценово предложения :   

- Срок на  доставка, предложен от кандидата е 3 /три/ работни дни от 

датата на получаване на заявката.  

- Срок за рекламация на артикули –  5 /пет/ работни дни от датата на 

подписания предавателно -приемателен протокол за извършената  доставка.  

- Срок на валидност на офертата –  2 /два/ месеца.  

- Процент отстъпка, предложен от кандидата за стоки, извън описаните в 

Техническата спецификация към настоящата процедура –  10 /десет/ процента.  

- Обща  стойност  без  ДДС  за  изпълнение на Позиция  №  1 –  444,90 лева  

/четиристотин  четиридесет и четири лева  и  деветдесет  стотинки / ,  

разпределена, както следва:  
-  №

 

п

о

 

р

е

д  

Наименовани

е на 

артикулите  

Характеристика  
Мерна  

единица  

Прогнозно 

количество  

Единична 

цена в лв 

без вкл.  

ДДС  

Обща цена без 

вкл.  ДДС  

Позиция №1  –  Доставка на работно облекло и ЛСП, извън 

списъка по чл.  12,  ал.  1 т .  1 от  ЗОП за нуждите на ТП  „ДГС 

Смядово“    

1 .  Чехли  Санитарни

,  тип сабо  

брой  1  17,97 17,97  

2.  Дъждобран  с копчета 

и качулка;  

материал: 

ПВЦ; 

цвят:  

зелен  

брой  12  7,92 95,04  

3.  Работни ръкавици  Работни 

ръкавици -  

5 пръста;  

материал: 

плат и 

кожа;  

чифт  12  1,92 23,04  
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4.  Работни ръкавици   Работни 

ръкавици -  

5  пръста;  

материал: 

латекс,  

подходящи 

за 

домакинст

вото  

чифт  2  1,00 2,00  

5.  Работни ръкавици  Ръкавици -  

5 пръста,  

материал: 

памучен 

плат с 

полимерни 

капки  

чифт  43  0,46 19,78  

6.  Гумени ботуши  Водозащит

ни,  

материал 

ПВЦ,  цвят 

–  черен 

или тъмно 

зелен  

чифт  10  8,67 86,70  

7.  Работни  обувки  Летни,  

затворени,  

дамски,  

материал: 

кожа,  

цвят:   

черен  

чифт  2 22,08 44,16 

8.  Работни обувки  Летни,  

затворени,  

мъжки,  

работни,  

материал: 

кожа,  

цвят:   

черен  

чифт  2 22,08 44,16 

9.  Работни  обувки  Зимни,  

дамски,  

тип боти,  

материал: 

кожа,  

цвят:   

черен  

чифт  3  22,42 67,26 

10

.  

Работни обувки  Зимни,  

мъжки,  

работни,  

тип боти,  

материал: 

кожа,  

чифт  2  22,42 44,84 
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цвят:   

черен  

  

 

 

Обща стойност  без вкл.  ДДС:  

 

  444,90 
 

Комисията обяви за приключила процедурата за позиция №  1 и пристъпи към 

провеждане на процедурата за позиция №2 .   

 

 ПОЗИЦИЯ № 2:  

 

І.1. За позиция №  2 –  двамата кандидати депозирали оферти за участие за 

позицията ,  отговарящи на специалните изисквания  на закона за  специализирани 

предприятия и кооперации на хора с увреждания  и на основание чл .  12, ал.  7 от ЗОП 

и  чл. 81 ,  ал. 2 от ППЗОП ,  а именно :  

Кандидат № 1: - „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив  и  Кандидат 

№ 3: - ЕТ „ТИНКА –  47 ТИНКА МОСТАНЕВА“, гр. Златоград ,  които  отговарят 

на всички изисквания и критерии за допускане до участие поставени от 

възложителя  и обявени в условията на процедурата  за позицията, като  се допускат 

до участие в следващите етапи от процедурата, а именно оценка на техническите  

предложения по съответните показатели, съгласно предварително утвърдените 

условия на Възложителя .  

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на 

кандидатите  за позиция №  2. 

1. Техническото предложение на Кандидат № 1: - „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ“ 

ЕООД, гр. Пловдив  е  изготвено по образец към документацията и 

изискванията на Възложителя и е следното:  

- Срок на доставка, предложен от кандидата е 3 /три/ работни дни от 

датата на получаване на заявката.  

- Срок за рекламация на артикули –  5 /пет/ работни дни от датата на 

подписания предавателно-приемателен протокол за извършената доставка.  

- Срок  на валидност на офертата –  2 /два/ месеца.  

- Процент отстъпка, предложен от кандидата за стоки, извън описаните в 

Техническата спецификация към настоящата процедура –  10 % /десет  

процента / .  

 

2. Техническото предложение на Кандидат № 3:  ЕТ „ТИНКА –  47 ТИНКА 

МОСТАНЕВА“, гр. Златоград  е изготвено по образец към 

документацията и изискванията на Възложителя и е  следното:  
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- Срок на доставка, предложен от кандидата е 3 /три/ работни дни от 

датата на получаване на заявката.  

- Срок за рекламация на артикули –  5 /пет/ работни дни от датата на 

подписания предавателно -приемателен протокол за извършената доставка.  

- Срок на валидност на офертата –  2 /два/ месеца.  

- Процент отстъпка, предложен от кандидата за стоки, извън описаните в 

Техническата спецификация към настоящата процедура  –  4.8 % /четири цяло и 

осем  процента / .  

С оглед проведените преглед и оценка на техническите предл ожения на  

кандидатите  за  Позиция №  2, комисията констатира, че същите  са изготвени, 

съобразно изискванията на Възложителя. Предвид горната констатация и 

първоначално обявените условия за класиране на Възложителя по смисъла на чл. 

70, ал.  2, т.  1 от ЗОП, комисията  пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите 

предложения на кандидати които са следните:  

 

Кандидат № 1:  „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив   е предложил 

- 1679,80 лева (хиляда  шестстотин седемдесет и девет  лева  и осемдесет 

стотинки), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени, 

посочени в ценовото предложение на кандидата.  

Кандидат № 3:  ЕТ „ТИНКА –  47 ТИНКА МОСТАНЕВА“, гр. Златоград  е 

предложил   - 1600,00 лева (хиляда  и  шестстотин лева), без ДДС, определена 

като сбор от количествата по единичните цени, посочени в ценовото 

предложение на кандидата ,  предвид горното комисията взе  единодушно следното:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ЗА ПОЗИЦИЯ  №  2: 

 

2.1. ЗА ПОЗИЦИЯ № 2 - Класира участниците, както следва : 

1. На първо място класира - ЕТ  „ТИНКА –  47 ТИНКА МОСТАНЕВА“, гр. 

Златоград, съгласно предложените от него параметри на техническото и ценово 

предложения за позиция №  2;  

2. На второ място класира -  Кандидат № 1: - „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ“ 

ЕООД, гр. Пловдив ,  съгласно предложените от него параметри на техническото 

и ценово предложения за позиция №  2; 

 

3. От участие в процедурата за позицията няма отстранени и недопуснати 

оферти.  

 

Особени мнения от членовете на комисията не бяха изразени.  

 

Предвид гореизложеното, комисията  предлага на Директора на ТП „ДГС 

Смядово“ да сключи договор за доставка по настоящата об ществена поръчка с  

предмет: Позиция № 2  –  Доставка на работно облекло и ЛСП, включени в 

списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Смядово “ с:   
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„ЕТ „ТИНКА –  47 ТИНКА МОСТАНЕВА“, гр. Златоград ,  ЕИК  200320123, 

седалище и адрес  на управление: гр. Златоград ,  ул. „Ангел Киряков“ № 12а  с 

управител заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД ,  при следните технически параметри:   

- Срок на доставка, предложен от кандидата е 3 /три/ работни дни от 

датата на получаване на заявката.  

- Срок за рекламация на артикули –  5 /пет/ работни дни от датата на 

подписания предавателно -приемателен протокол за извършената доставка.  

- Срок  на валидност на офертата –  2 /два/ месеца.  

- Процент отстъпка, предложен от кандидата за стоки, извън описаните в 

Техническата спецификация към настоящата процедура –  4,8 /четири цяло и 

осем/ процента.  

- При следните  параметри от ценовото предложение:  

Обща стойност без ДДС за Позиция № 2 –  1600,00 лева (хиляда  и  шестотин 

лева), без ДДС ,  разпределена  както следва:  

№ 

по 

ре

д  

Наименова

ние на 

артикулите  

Характеристика  

Мерна 

единиц

а  

Прогнозн

о 

количеств

о  

Единичн

а цена в 

лв без 

вкл.  

ДДС  

Обща 

цена без 

вкл.  ДДС  

Позиция № 2  –  Доставка на работно облекло и ЛСП, 

включени в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите 

на ТП „ДГС Смядово“  запазена; 
   

1. Работен 

костюм  

/мъжки, 

летен/  

Мъжки летен комплект - два 

панталона и яке; материал: 

100% памук, мин. 240 

гр ./м .2;  цвят:  зелен; Яке- 

два странични джоба и два 

горни;  ластик от двете 

страни на кръста. 

Закопчаване с цип и копчета. 

Панталон - два странични и 

един заден джоб; ластик от 

двете страни на кръста.  

брой  12 80,00 960,00 

2. Фланелка  

/зимна/  

Мъжка зимна фланелка с 

дълъг ръкав, материал: 

памук/полиестер мин. 280  

гр ./м2.; цвят: зелен  

брой  12 10,00 120,00 

3. Фланелка  

/лятна/  

Мъжка лятна фланелка 

(тениска) с къс  ръкав, 

материал: 100% памук, 

150гр/м2; цвят: зелен  

брой  12 3,00 36,00 
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4. Работен 

костюм  

Дамски комплект със 

спортен дизайн - панталон и 

яке с цип, материя: памук, 

цвят: черен  

брой  1 20,00 20,00 

5. Дамско 

зимно 

яке/шуба  

Работно ватирано яке, 

студозащитно, материал:  

памук/полиестер. Ръкави с 

ластик. Закопчаване с цип и 

копчета, горни и долни 

джобове. За предпазване от 

вятър.  

брой  1 40,00 40,00 

6. Работен 

дамски 

костюм 

/летен/  

Дамски летен комплект - 2 

броя пантолона и  1 брой 

яке,  материал: 100% памук, 

мин. 240 гр/м2; цвят:  зелен; 

Яке- два странични джоба и 

два горни;  ластик от двете 

страни на кръста. 

Закопчаване с цип и копчета. 

Панталон - два странични и 

един заден джоб; ластик от 

двете страни на кръста.  

брой  2 66,00 132,00 

7. Работен 

дамски 

костюм 

/зимен /  

Дамски работен судозащитен 

ватиран комплект от 1 брой 

полугащеризон, 1 броя 

панталон и 1 брой яке с 

качулка; Материал:  

памук/полиестер; Цвят:  

зелен. Яке - ръкави с ластик, 

закопчаване  с цип и копчета, 

горни и долни джобове, 

качулка. Полугащеризон - 

регулируеми презрамки. 

Панталон - странични  

джобове.  

брой  2 60,00 120,00 

8. Работен 

мъжки 

костюм 

/зимен/  

Мъжки работен 

студозащитен ватиран 

комплект от 1 брой 

полугащеризон, 1 броя 

панталон и 1 брой яке с 

качулка; Материал:  

памук/полиестер; Цвят:  

зелен. Яке - ръкави с ластик, 

брой  2 65,00 130,00 
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закопчаване с цип и копчета, 

горни и долни джобове, 

качулка. Полугащеризон - 

регулируеми презрамки. 

Панталон - странични  

джобове.  

9. Фланелка 

/дамска, 

зимна/  

Дамска зимна фланелка с 

дълъг ръкав, материал: 

памук/полиестер мин. 280  

гр ./м .  2.; цвят: зелен  

брой  3 10,00 30,00 

10

. 

Фланелка 

/дамска, 

лятна/  

Дамска лятна фланелка 

(тениска) с къс  ръкав, 

материал :  100 % памук, 150  

гр ./м .2; цвят: зелен  

брой  3 4,00 12,00 

  Обща стойност без вкл. ДДС:   1600,00 
 

Комисията обяви за приключила процедурата за позиция № 2  и процедурата 

като цяло .  

Комисията  приключи своята работа в 11,00 часа на 18.03.2019 г.  

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, з аедно с цялата 

документация по разглежданата обществена поръчка на 18/03/2019 г.  

 
 

Комисия:  

 

1. заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД  …………/п/……………..……..  

 

2.  заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД  ………/п/……………..   

 

3. заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД  …………/п/…………..…  
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