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ПРОТОКОЛ
за разглеж дането и оценката на офертите и за класирането на участниците

На 31.05.2017 г. от 13:00 часа, комисия, определена със Заповед № 
117/26.05.2017г. на директора на ТП ДГС Цонево, изменена със Заповед 
№ 139/31.05.2017г. на директора на ТП ДГС Цонево инж.Росен Русев- Възложител, в 
състав:
Председател: Мирка Николова- счетоводител, оперативен при ТП ДГС Цонево

Членове: 1. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДГС Цонево
2. Теменужка Петкова- РСО- Главен счетоводител при ТП ДГС Цонево 

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на 
Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 Закона за обществените поръчки , с 
предмет: „Д оставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества 
работно облекло за работници, във връзка е осъществяване стопанската дейност 
на TII „ДГС Ц онево" за 2017 година” , съгласно Заповед № 356/29.11.2016г на 
Директора на СИД11 ДП Шумен.

Поради отсъствие на Г-н Тодор Тодоров- член на комисията, съгласно Заповед 
№ 117/26.05.201 7г. па директора на ТП ДГС Цонево , Председателят на комисията- Г-жа 
Мирка Николова е отправила Предложение с вх.№ 403/31.05.2017г. при ТП ДГС 
Цонево за извършване на замяна на посочения член на комисията.

Със Заповед № 139/31.05.2017г. на директора на ТП ДГС Цонево е изменена 
Заповед № 117/26.05.2017г., като е определен нв член на комисията , а именно- Г-жа 
Теменужка Петкова. Същата подписа декларация по реда на чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП.

Съгласно чл. 187. ал. 1 от ЗОП на 12.05.2017 г. в профила на купувача на 
интернет адрес - httр ://w р.me/p82oCV-cxN, е публикувана обява за събиране на оферти 
№ 3/12.05.2017г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 
офертите - 17:00 часа на 25.05.2017 година. На същата дата на Портала за обществени 
поръчки па АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача 
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ID №9064235 от 
12.05.20171.. с изх.№3 14/12.05.2017г. на ТП ДГС Цонево

Съгласно Протокол на комисията от 26.05.2017г. е констатирано, че до изтичане 
на крайният срок за депозиране на оферти обявен от възложителя - 17:00 часа на 
25.05.2017] .. такива са постъпили от двама участници .



Предвид посоченото и на основание чл.188, ал.2 от ЗОП е удължен срока за 
получаване на оферти по чл.188, ал.1 от ЗОП с най- малко 3 /три/ дни , а именно до 
17.00 часа на 31.05.2017г., съгласно публикувана информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти с импортен номер в РОП №9064682 от 
26.05.2017i-.обявена в профила на купувача на интернет адрес - http://wp.me/p82oCV- 
cxN

С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП, Председателят на 
комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват 
всички членове на комисията откри заседанието.

Установи се , че след извършеното удължаване на срока за получаване на оферти 
, в деловодството на TII ДГС Цонево не са постъпили нови оферти , освен вече
депози заните, а именно:

№ Вх. № /дата и час на постъпване Име на участника

1. Вх. № 375/19.05.2017 г. в 10.55 ч. “Тих труд- Пловдив” ЕООД

2. Вх.№379/22.05.2017г. в 10,40 ч. „Елтех“ ЕООД

Комисията констатира, че всички оферти са представени в запечатани и 
непрозрачни опаковки. 11яма оферти, постъпили след крайния срок.

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и 
протокола по чл. 48. ал. 6 от ППЗОП.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите

предложения, както следва:

1 Комисията обяви предложената от участника “Тих труд- Пловдив” ЕООД обща 
ед. цена в лева без ДДС , както следва: 516,64 лева без ДДС;

2.Комисията обяви предложената от участника „Елтех“ ЕООД обща ед. цена в 
лева без ДДС , както следва: 367,17 лева без ДДС;

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи 
следващото закрито заседание да се проведе на 31.05.2017 г. -  13,15 часа.

На 31.05.2017 г. комисията продължи своята работа на закрито заседание за 
разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка по реда на 
тяхното подаване.

Комисията извърши следното:
1. Поръчката е запалена за специализирани предприятия или кооперации на 

хора сувреж дания на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. При 
възлагане на обществената поръчка могат да участ ват  лица, при условие че най- 
малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреж дания или такива в 
неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани  
като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреж дания най- 
малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за 
възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации 
на хора с увреж дания могат да участват в обществената поръчка при условие че
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могат да изпълнят най- малко 80 на сто от нейния предмет със собствени 
машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условиет о 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 увреж дания.
В процедурата за кьзлагане на поръчката могат да участват и други 
заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеж дат само ако няма 
допуснати оферти на лица, които са специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания.

К ом исията установи , че участника “Тих труд- Пловдив” ЕООД е представил 
номер, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации 
на хора с увреждания , поддържан от Агенцията за хората с увреждания и са изпълнили 
изискването на чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП.

При извършената проверка в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 
комисията констатира:

1 ..Тих труд- I 1ловдив” ЕООД е вписано в Регистъра под №35 от 04.05.2005г.

С оглед на изложеното и на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от
ППЗОП. комисията единодушно РЕШИ:

Допуска до разглеждане офертите на участниците:
1 ..Тих труд- Пловдив“ ЕООД

Предвид посоченото, офертата на участника „Елтех“ ЕООД ще бъде допусната 
до разглеждане , само ако се установи , че офертата на допуснатия участник „Тих труд- 
Пловдив“ ЕООД не отговаря на изискванията на възложителя.

След разглеждане на офертата на участника „Тих труд- Пловдив“ ЕООД, 
Комсията констатира следното:

Участникът ..Тих труд- Пловдив“ ЕООД, ЕИК 000430710, е представил оферта с 
Вх. № 375/19.05.201 7 г. в 10.55 ч . При разглеждане на офертата, комисията констатира, 
че документите и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от 
Възложителя- представени са изискуемите декларации, списък на приложените 
документи, оферта, представяне на участника, техническо и ценово предложение, 
включително е посочен срок на валидност на офертата.

Комисията разгледа Техническото предложение на участника и установи, че 
технически ас параметри на доставката предлагани от участника отговарят на 
изисквания !а на възложителя , а именно:

И. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка 
качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и 
изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата 
спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за 
обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по 
артикул, търговско наименование и производител, както следва: ________
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Работен костюм- м ьж ки. летен ( рчбаш каи  
панталон), изработен от иаммк/по.ш естер , с 

1.1. джобове

Костю ма се състои от яке и панталон.М одела 
е прав и с многофункционални дж обове и 
закопчаване с цип. П анталона е с ципове и 
възможност да  стане % панталон. Цвят : сив с 
оранжеви гарнитури.М атерия: 
памук/полиестер, 235 гр/м2

4

Работен костюм- дамски, летен (тлтшка и 
панталон). изработен от пам \клю лиестер  , с 

1.2. джобове

Комплект: туника с ш пиц деколте и три дж оба 
(два долни и един горе в ляво) и панталон в 
свободна кройка с два дж оба и ластик в 
кръста.М агерия: памук/ полиестер, 120 
гр/м2.Цвят: различни цветове 1

1.3. Гнлоши

Гумени галоши ; САЯ: PVC, подходящ  за 
химическата и хранителната индустрия; 
Подплата: бял полиестер. Стелка- не: Ходило- 
устойчиво на мазнини и течни горива, 
прогивохлъзгащ о, студо изолация на 
ходилото. М одела е без защ итни елементи. 4

1.3. . Работни обмити дамски сабо - естествена кожа

Работни обувки- тип сабо. САЯ : перфорирана 
естествена кожа, покрита с PU; Подплата: 
текстил, абсорбира влагата; Стелка: 
естествена кожа; Х одило PU (полиуретан) 1

J

Работни обувки - мьж ки. летни от естествена 
1.5. водонепропусклива кожа

Работни обувки -  летни, тип половинки. САЯ: 
водоотблъскващ а естествена кожа, яка и език, 
подплатени с текстил , светлоотразителен 
елемент в областта на петата; Подплата: 
триизмерна, диш ащ а подплата; Стелка; 
анатомична . антистатична , подвижна стелка; 
Ходило PU (полиуретан) антистатично, 
устойчиво на подхлъзване и течни масла, 
поглъщ а енергията в областта на петата; 
М одела е без защ итни елементи; Изделието 
отговаря на EN 20347 4

i

i

Работ ни обувки - дамски, летни от естествена 
1.6. водонепропусклива кожа

Работни обувки -  летни, тип половинки. САЯ: 
водоотблъскващ а естествена кожа, яка и език. 
подплатени с текстил , светлоотразителен 
елемент в областта на петата; Подплата: 
триизмерна, диш ащ а подплата; Стелка: 
анатомична , антистатична , подвиж на стелка; 
Ходило PU (полиуретан) антистатично, 
устойчиво на подхлъзване и течни масла, 
поглъщ а енергията в областта на петата; 
М одела е без защ итни елементи; Изделието 
отговаря на EN 20347 1

II. Д руги

2.1. Работни ръкавици 5 пръста от плат и кожа

Ръкавици с пет пръста , изработени от цепена 
телеш ка кожа, подсилени в областта на 
дланите и пръстите, памучен гръб. подплата. 
Изделието отговаря на EN 388 и EN 420 10

2.2. Гумени ръкавици
Ръкавици с пет пръста . изработени от латекс ,

10



кадифено вътреш но покритие (флокирани) , 
релефна повърхност на дланта и пръстите. 
Изделието отговаря на EN 420

III. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Всички доставени ог нас артикули, предмет на поръчката ще са:

1.1. нови. във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити 
или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и 
безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и 
съдържащи маркировка, от която да е видно: модел, размер, тип материали, указания за 
почистване пране, гладене, химическо чистене, свиваемост и пр.

2. При изпълнение па доставките:
2.1. Дост авките иде се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждит е му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер 
на 2000 лв. ( две хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. Обявените 
количества са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост 
от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на финансовия 
ресурс.

2.2. Заявката ще се извършва на телефон 032 627176 (  посочете телефон за 
депозиране на заявки) или по електронен път на ел. адрес tihtrud_pd@ mail.bg ( посочете 
адрес на ел. поща, на която да се депозират заявките от възложителя) .
Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е 
необходимо, за да се смяга, че е получено от адресата.

2.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва 
по вид и количество с приемо - предавателен протокол (стокова разписка или 
еквивалентен документ), подписан от двете страни по договора. За дата на доставката се 
счита дачата на подписване на приемо-предавателния протокол (стокова разписка или 
еквивалентен документ) от Възложителя.

2.4. Уговорени ге в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 
доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа 
на единични цени съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на 
Изпълнителя.

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЯСТО НА 
ДОСТАВКА

1. С рок за доставка- 7( седем ) календарни дни, след заявка на Възложителя.
2. (/рок на договора 31.12.2017г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 

2000 лв.( две хиляди лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко 
едно от посочените две основания.

3. Срок за рекламации за несъответствие на доставените стоки или 
дефектирала стока -  10( десет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка.

4. Срок sa подмяна на рекламирана стока -  3 (три) календарни дни, считано 
от дата на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от 
Изпълнителя. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на 
Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата.

mailto:tihtrud_pd@mail.bg


5. М ясто иа доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се 
на адрес: С.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

П рилагам е сним ков и/или друг материал на предлаганите видове работно 
облекло, предмет на настоящ ото предложение.

След разглеждаме на техническото предложене , Комисията единодушно взе 
решение и допусна офертата на участника до етап за оценка.

Участникът „Тих труд- Пловдив“ ЕООД е направил следното Ценово 
предложение:

1.П редлагам  обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо 
прогнозно количество работно облекло в размер на 516,64лв. (петстотин и
шестнадесет лева и 64 ст) без вкл. ДДС, както следва:_______________________

.Ха ( нсчш фш сяш ш  ня п|> 1 iiKv.il! 1 е
llpOl llll.llo

ко л и ч еств о

»•* '1 b in  и .1 1. 
.1СН.|Г|С1 1 К

О бщ о в л ев а  
без Д Д С

I. I Ci uu i uu  иилеКли

1.1.
Рабоген костюм- мъжки, летен ( рубаш ка и панталон), 
изработен от памук, полиестер . е дж обове 4 -15.67 . 182,68

1.2.
Работен кое гюм- дамски, летен ( туника и панталон), 
изработен от пам ук'полиестер . е дж обове 1 39,78 39.78

1.3. Галоши 4 15,75 63,00

1,1. Работни об\ ики дамски сабо - естествена кожа 1 16,58 16,58

1.5.
Р а б о т и  обувки - мьжки. л е т и  от естествена 
иодонепроиусклина кожа 4 37,42 149,68

1.6.
Работни обувки - дамски, л е т и  от естествена 
в о д о н сп р о т  склпва кожа 1 37,42 37,42

11. Д руги

2.1. Работни ръкавици 5 приета от плат и кожа 10 1,83 18,30

2.2. Гумени рькавицм 10 0,92 ■ 9,20

ВСИЧКО: X X 516,64

2. В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и 
други съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на 
доставката.

3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 
доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа 
на единични цени сьглаено представената ценова оферта.

4. Н ачин на плащ ане: : Плащанията ще се извършват по банков път, чрез банков 
превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след завършване на доставката и подписване на 
приемо- предавателен протокол(стокова разписка или еквивалентен документ) без 
забележки, в срок до 10 /десет/ календарни дни от датата на издаване на данъчна 
фактура за доставката.



Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 
възложителя и предложената от участника цена не надвишава прогнозния финансов 
ресурс определен от възложителя.

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на 
участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия 
“НЛЙ-НИСКЛ Ц Е Н А ”:

1-во м ясто : „Тих труд- Пловдив“ ЕООД, ЕИК 000430710, с предложена цена -  
516,64 (петстотин и шеснадесет лева и 64 ст) лв. без ДДС 

К ласиран на второ място: няма
Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените

оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинале!i екземпляр.
Комисията предаде па Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата

документация по разглежданата обществена поръчка на .£.1*.0.й~.2Ъ\1т

0
Пр едседател: Мирка Нииколова - . . . /

ч »
Членове: 1. Илина Стоянова-

2. Теменужка П еткова-.


