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Г-Н ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

 

 

Д О К Л А Д 

 

От 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” 

 

    

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪНЕШКИ, 

 

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

на „Български пощи“ ЕАД Ви докладвам следното: 

На 25.07.2018 г. (сряда) в 14:00 часа, в зала 212, 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”, започна своята работа комисията 

назначена с посочената по – горе заповед. 

 По обявената обществена поръчка, в определения срок за получаване на оферти 

17:30 часа на 24.07.2018 г. са  постъпили 2 (две) оферти от следните участници (регистър на 

участниците, подали оферти за участие в процедурата): 

1. ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“ – с оферта № 1, вх.№ ОП – 20/23.07.2018 

г.  – подадена в 14:05 ч., по обособена позиция № 1, ведно с кашон с мостри – 1 брой; 

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

подадена в 17:00 ч., по обособени позиции № 1, № 2 и № 3, ведно с осем кашона мостри; 

Всеки член на комисията подписа и представи декларация по чл.103, ал.2 от 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 с офертите на участниците, при което се установи, че участниците ДЗЗД 

„Консорциум „Безопасен труд“ и „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД, следва да представят 

допълнителни документи и разяснения, същите бяха описани в Протокол № 1 на комисията и 

се изпрати на участниците и на Профила на купувача в един и същи ден. В срок от 5 /пет/ 

работни дни от датата на получаване на протокол № 1, описаните в протокола документи се 

представите от участниците. След разглеждане на допълнително представените документи, 

комисията премина към разглеждане на техническите предложения и тестване на 

представените мостри и на двамата участници. 

След подробно разглеждане на представените от участниците технически 

предложения, комисията установи че представените мостри по обособена позиция № 1 на 

участника ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“ не отговарят на изискванията на 
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Възложителя. Мотивите са подробно изложени в Протокол № 2. Тъй като мострите са 

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

отговаря на изискванията на Възложителя. 

Във връзка с горното, комисията допусна до отваряне на ценовите предложения по 

трите обособени позиции участникът „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД. 

 

С оглед направените констатации, относно ценовите предложения на участника, 

комисията класира участниците, съгласно избрания от Възложителя критерий 

„икономически най-изгодна оферта – най-ниска цена“. Участникът „Ташев сейфти продуктс“ 

ЕООД по обособена позиция № 1 е предложил 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 - 126601,25 (сто двадесет и шест 

лева шестстотин и един лева и двадесет и пет стотинки) лева, без  ДДС, а по обособена 

позиция № 3 - 84317,10 (осемдесет и четири хиляди триста и седемнадесет лева и десет 

стотинки) лева, без  ДДС. Тъй като по втора и трета обособена позиция предложената цена 

значително надвишава финансовия ресурс определен от Възложителя, класиране по тези 

позиции не бе извършено, а комисията излиза със следното предложение: 

По обособена позиция 1: Студозащитни облекла“ 

За изпълнител да бъде определен класираният на първо място участник „Ташев 

сейфти продуктс“ ЕООД и да сключи договор с избрания изпълнител, съгласно законовите 

разпоредби. 

 

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. 

 

 

            Приложение: Протокол № 1/25.07.2018 г., Протокол № 2/ 13.08.2018 г., Протокол № 3/ 

20.08.2018 г.  

 

КОМИСИЯ:   (П) 

 

                    ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

 


