ПРОТОКОЛ № 1
От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-45/20.12.2017 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“
Днес 20.12.2017 г. в 14:00 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-15-45/20.12.2017 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, започна своята работа комисия в състав:
Председател:Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт дирекция „Правна дейност“
Членове: Огнян Анастасов – главен експерт дирекция „УЧРС“
Антония Мартинова – представител на ДСС
Йорданка Велчева – представител на ФС „Подкрепа“
Сабина Лазарова – представител на СФС
Симона Траянова – гл.експерт дирекция „ФИ“
Грета Стоева – ръководител сектор „ОПОП“, дирекция „Правна дейност“
Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне и
получаване на оферти в процедурата.
При провеждане на заседанието не присъства представител на участника.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията (Заповед
№ РД-15-45/20.12.2017 г. на Главния изпълнителен директор) и протокола по чл.48, ал.6
ППЗОП.
В определения срок за получаване на оферти 17:30 часа на 19.12.2017 г. е постъпила
1 (една) оферта по трите обособени позиции от следния участник (регистър на участниците,
подали оферти за участие в процедурата):
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. “Академик Стефан Младенов” № 1
бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80
факс: 02 / 962 53 29
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1. „Ташев Сейфти Продуктс" ЕООД – с оферта № 1, вх.№ ОП – 42/19.12.2017 г. –
подадена в 17:20 h.
След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член
на комисията подписа и представи декларация по чл.103 ал.2 ЗОП за съответствие и спазване
на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание както следва:
За „Ташев Сейфти Продуктс" ЕООД
Участникът е представил оферта по обществената поръчка, по трите обособени
позиции, като офертите по обособените позиции са представени в отделни запечатени
непрозрачни опаковки, всяка с надпис – Оферта по обособена позиция № 1, Оферта по
обособена позиция № 2 и оферта по обособена позиция № 3. Тъй като участникът е само
един, Комисията пристъпи към отваряне на представените оферти по реда на обособените
позиции, както следва:
За Обособена позиция № 1: „Студозащитни облекла“ –
Участникът е представил офертата по първа обособена позиция в запечатана
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Опаковката съдържаща: една PVC папка,
съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи,
Ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 1.
Членовете на комисията Грета Стоева, Симона Траянова, Сабина Лазарова и
Йорданка Велчева подписаха техническото и ценовото предложения на участника.
За Обособена позиция № 2: „Предпазни обувки и ботуши“Участникът е представил офертата по първа обособена позиция в запечатана
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Опаковката съдържаща: една PVC папка,
съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи,
Ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 2.
Членовете на комисията Антония Мартинова, Сабина Лазарова, Огнян Анастасов и
Йорданка Велчева подписаха техническото и ценовото предложения на участника.
За Обособена позиция № 3: „Студозащитни и други лични предпазни средства“
Участникът е представил офертата по първа обособена позиция в запечатана
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Опаковката съдържаща: една PVC папка,
съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и Ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 3.
Членовете на комисията Сабина Лазарова, Антония Мартинова, Огнян Анастасов и
Симона Траянова подписаха техническото и ценовото предложения на участника.
След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия:
По Обособена позиция № 1: „Студозащитни облекла“ –
При отваряне на плика с офертата Комисията установи, че в плика с представените
документи, в PVC папката е поставено, освен техническо предложение и Ценовото
предложение, което не е в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
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Съгласно посочените условия и изисквания в точка 3.1 от Раздел V „Провеждане на
процедурата“, на документацията за представяне на оферта, Възложителят е посочил, че:
„Съгласно чл. 47, ал. 2 ППЗОП документите се представят в запечатана непрозрачна
опаковка, върху която се посочват: 3.1.1. наименованието на участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо; 3.1.2. адрес за кореспонденция, телефон
и по възможност – факс и електронен адрес; 3.1.3. наименованието на поръчката и
обособената позиция за която се участва.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“, който съдържа ценовото предложение на
участника.“, като в 3.4.Отваряне и разглеждане на офертите е отбелязано, че
„Запечатаните непрозрачни опаковки на офертите се отварят по реда на тяхното
постъпване, като се оповестява тяхното съдържание и се проверява за наличието на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ /за всяка
обособена позиция/.“
Относно констатираното нарушение, Комисията счита, че същото не може да бъде
санирано чрез изискване на допълнителни документи или поправяне на вече представените,
на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, тъй като тази възможност ще доведе до нарушаване на
правилата за провеждане на обществените поръчки, което по смисъла на ЗОП е недопустимо.
С оглед изложеното, Комисията констатира, че участникът „Ташев Сейфти
Продуктс" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от
Възложителя условия и чл.47, ал.3 от ППЗОП, съгласно които ценовото предложение на
участника, следва да е представено в опаковката на офертата, но в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Участникът е следвало да
изпълни изискванията на Възложителя и законовите разпоредби.
Предвид изложеното, на основание чл.181, ал.7, във връзка с чл.107, т.2, б.„а“ от
ЗОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП, Комисията предлага „Ташев Сейфти Продуктс"
ЕООД, за отстраняване в настоящата поръчка, тъй като офертата му (представеното Ценово
предложение) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
С оглед направените в настоящия протокол констатации, на основание чл.60, ал.1,
т.7 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да прекрати възлагането на
обществената поръчка по Обособена позиция № 1, на основание чл.110, ал.1, т.2
предложение първо от ЗОП.
По Обособена позиция № 2: „Предпазни обувки и ботуши“При отваряне на плика с офертата Комисията установи, че в плика с представените
документи, в PVC папката е поставено, освен техническо предложение и Ценовото
предложение, което не е в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Съгласно посочените условия и изисквания в точка 3.1 от Раздел V „Провеждане на
процедурата“, на документацията за представяне на оферта, Възложителят е посочил, че:
„Съгласно чл. 47, ал. 2 ППЗОП документите се представят в запечатана непрозрачна
опаковка, върху която се посочват: 3.1.1. наименованието на участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо; 3.1.2. адрес за кореспонденция, телефон
и по възможност – факс и електронен адрес; 3.1.3. наименованието на поръчката и
обособената позиция за която се участва.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на
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представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“, който съдържа ценовото предложение на
участника.“, като в 3.4.Отваряне и разглеждане на офертите е отбелязано, че
„Запечатаните непрозрачни опаковки на офертите се отварят по реда на тяхното
постъпване, като се оповестява тяхното съдържание и се проверява за наличието на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ /за всяка
обособена позиция/.“
Относно констатираното нарушение, Комисията счита, че същото не може да бъде
санирано чрез изискване на допълнителни документи или поправяне на вече представените,
на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, тъй като тази възможност ще доведе до нарушаване на
правилата за провеждане на обществените поръчки, което по смисъла на ЗОП е недопустимо.
С оглед изложеното, Комисията констатира, че участникът „Ташев Сейфти
Продуктс" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от
Възложителя условия и чл.47, ал.3 от ППЗОП, съгласно които ценовото предложение на
участника, следва да е представено в опаковката на офертата, но в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Участникът е следвало да
изпълни изискванията на Възложителя и законовите разпоредби.
Предвид изложеното, на основание чл.181, ал.7, във връзка с чл.107, т.2, б.„а“ от
ЗОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП, Комисията предлага „Ташев Сейфти Продуктс"
ЕООД, за отстраняване в настоящата поръчка, тъй като офертата му (представеното Ценово
предложение) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
С оглед направените в настоящия протокол констатации, на основание чл.60, ал.1,
т.7 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да прекрати възлагането на
обществената поръчка по Обособена позиция № 2, на основание чл.110, ал.1, т.2
предложение първо от ЗОП.
По Обособена позиция № 3: „Студозащитни и други лични предпазни средства“
При отваряне на плика с офертата Комисията установи, че в плика с представените
документи, в PVC папката е поставено, освен техническо предложение и Ценовото
предложение, което не е в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Съгласно посочените условия и изисквания в точка 3.1 от Раздел V „Провеждане на
процедурата“, на документацията за представяне на оферта, Възложителят е посочил, че:
„Съгласно чл. 47, ал. 2 ППЗОП документите се представят в запечатана непрозрачна
опаковка, върху която се посочват: 3.1.1. наименованието на участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо; 3.1.2. адрес за кореспонденция, телефон
и по възможност – факс и електронен адрес; 3.1.3. наименованието на поръчката и
обособената позиция за която се участва.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“, който съдържа ценовото предложение на
участника.“, като в 3.4.Отваряне и разглеждане на офертите е отбелязано, че
„Запечатаните непрозрачни опаковки на офертите се отварят по реда на тяхното
постъпване, като се оповестява тяхното съдържание и се проверява за наличието на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ /за всяка
обособена позиция/.“
Относно констатираното нарушение, Комисията счита, че същото не може да бъде
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санирано чрез изискване на допълнителни документи или поправяне на вече представените,
на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, тъй като тази възможност ще доведе до нарушаване на
правилата за провеждане на обществените поръчки, което по смисъла на ЗОП е недопустимо.
С оглед изложеното, Комисията констатира, че участникът „Ташев Сейфти
Продуктс" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от
Възложителя условия и чл.47, ал.3 от ППЗОП, съгласно които ценовото предложение на
участника, следва да е представено в опаковката на офертата, но в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Участникът е следвало да
изпълни изискванията на Възложителя и законовите разпоредби.
Предвид изложеното, на основание чл.181, ал.7, във връзка с чл.107, т.2, б.„а“ от
ЗОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП, Комисията предлага „Ташев Сейфти Продуктс"
ЕООД, за отстраняване в настоящата поръчка, тъй като офертата му (представеното Ценово
предложение) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
С оглед направените в настоящия протокол констатации, на основание чл.60, ал.1,
т.7 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да прекрати възлагането на
обществената поръчка по Обособена позиция № 3, на основание чл.110, ал.1, т.2
предложение първо от ЗОП.
С извършване на описаните действие, Комисията приключи своята работа. Този
протокол е съставен на 20.12.2017 г.

КОМИСИЯ:
Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт дирекция „ПД“ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.
Огнян Анастасов – главен експерт дирекция „УЧРС“ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.
Антония Мартинова – представител на ДСС

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.

Йорданка Велчева – представител на ФС „Подкрепа“ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.
Сабина Лазарова – представител на СФС

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.

Симона Траянова – гл.експерт дирекция „ФИ“

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.

Грета Стоева – р-л сектор „ОПОП“, дирекция „ПД“ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.
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