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РЕШЕНИЕ 

за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

№ ОП – 20 – 10/05.09.2018 г. 

 

На основание чл.22, ал.1 т.6 и т.8 ЗОП, с във вр. с чл. 108, т.1 и т.4 ЗОП, във връзка с 

чл. 181, ал. 6, във връзка с утвърден от мен Доклад № 44–08–48/28.08.2018 г. и резултати от 

проведената работа на комисия, назначена със Заповед № РД-15-24/25.07.2018 г. на Главен 

изпълнителен директор на „Български пощи" ЕАД, отразени в Протокол № 1/25.07.2018 г., 

Протокол № 2/ 13.08.2018 г., Протокол № 3/ 20.08.2018 г. , за определяне на изпълнител чрез 

процедура публично състезание, проведена на основание чл.18 ал.1, т.12, във вр. с чл.20 ап.2 

т.2, във вр. с чл.178 от ЗОП. 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“, 

открита с Решение № ОП-20-1/29.06.2018 г. на Главния изпълнителен директор и 

публикувано в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00276-2018-0009 

 

О Б Я В Я В А М :  

 

1. Класиране на участниците в процедура публично състезание, 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“, съгласно обявения критерий „икономически най – изгодна 

оферта - най - ниска цена", както следва: 

 

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. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :  

 

За изпълнител по обособена позиция 1 - „Студозащитни облекла“ 

Класираният на първо място участник „Ташев сейфти продуктс“ ЕООД, с 

предложена 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. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538373532
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О Т С Т Р А Н Я В А М : 

 

Участникът ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“ 

Мотиви: След разглеждане на техническото предложение и представените мостри на 

участника, комисията е установила следните непълноти и несъответствия: 

Участникът ДЗЗД „Консорциум „Безопасен труд“ е предложил яке, удължено, 

студозащитно, дамско – предназначено за предпазване от термични въздействия, ниски 

температури на въздух + 12° С до – 20 ° С. Моделът е с висока яка, външен хидрофобен плат 

– 100 % полиестер, влагоустойчива промазка. Закопчаване догоре с цип, дублирано с 

копчета. Качулката е подвижна, прикачаща се с копчета. Джобовете – вътрешни и външни, 

затварящи се с капак с велкро лепенка. Възможност за пристягане на качулката, ръкавите /с 

ластик/ талията и долната част с шнур. Подплата с обемна вата, несвиваем хастар. Основен 

цвят – тъмносин, допълнителен жълт като капаци, кантове  и допълнителни елементи. За яке 

– мъжко, студозащитно, не са посочени параметри, описание и предложения. Представени са 

5 броя общо мостри на дамско и мъжко яке, различна номерация. След извършване на 

тестване и проверка на представените мостри, комисията установи следното: 1. На 

представените мостри не е положена трайна маркировка за принадлежност на “Български 

пощи” ЕАД., не  е поставена емблемата на “Български пощи” ЕАД по приложения модел, с 

диаметър от 25 до 50 мм с основен цвят – жълт, съгласно изискванията посочени в 

документацията и техническите спецификации на Възложителя; 2. Подплата е с еднослойна 

обемна вата,изискването на Възложителя е да бъде с подплата от два слоя обемна вата. 

Изискванията посочени от Възложителя в Техническата спецификация и в 

Документацията за провеждане на обществената поръчка са както следва/ в т.1 от раздел II 

„Технически спецификации към артикулите по отделните обособени позиции“  от 

документацията са записани следните изисквания: яке удължено е същото „Да отговаря на 

EN 340, EN 342; EN 343 Модел: с висока яка; външен хидрофобен плат, закопчаване до горе 

с цип, дублирано с копчета, качулка подвижна, джобове - вътрешни и външни, затварящи 

се; да има възможност за пристягане на качулката, ръкавите, талията и долната част; 

подплата от два слоя обемна вата; несвиваем хастар. Основен цвят-тъмносин, а жълтият 

цвят да фигурира като кантове, капаци на джобове, допълнителни елементи“, както и че 

следва да бъде нанесена от производителя или неговия упълномощен представител, върху 

всяко ЛПС маркировка за съответствие, съгласно изискванията на Наредбата за 

маркировка за съответствие и Специалните работни облекла да имат трайна маркировка 

за принадлежност на “Български пощи” ЕАД. Върху тях да се постави емблемата на 

“Български пощи” ЕАД по приложения модел с диаметър от 25 до 50 мм с основен цвят – 

жълт. Моделите на облеклата следва да са в цветовата гама, приета в “Български пощи” 

ЕАД - тъмно синьо и жълто, съгласно спецификацията на специалните работни облекла“ 

От всичко казано по – горе, комисията е достигнала до правния извод, че 

несъответствието на мострите с изискванията на Възложителя, водят след себе си порок на 

цялото техническото предложение на участника, тъй като същите са неразделна част от него. 

С тези мотиви, Комисията е приела, че участникът е представил техническо предложение, 

която не отговаря на законовите изисквания и изискванията на Възложителя, в следствие на 

което е взела решение да не разглежда ценовата оферта на ДЗЗД „Консорциум „Безопасен 
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труд“. Възложителят изцяло възприема мотивите посочени от комисията, на основание на 

които взима решение за отстраняване на участникът от процедурата. 

2. На основание чл.22 ал.1 т.8 , във вр. с чл. 108, т.4  във връзка с чл. 181, ал. 6 пред. 

второ и ал.7 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Доклад № 44–08–48/ 

28.08.2018 г. и Протокол № 2 от 13.08.2018 г. на комисията, назначена с посочената по – горе 

заповед  

 

Р Е Ш И Х : 

 

ПРЕКРАТЯВАМ на основание чл.110, ал.1, т.7 от ЗОП 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, по обособена позиция № 2 – „Предпазни обувки и ботуши“ и обособена позиция № 

3 – „Студозащитни и други лични предпазни средства“, със следните мотиви: 

 

По обособена позиция 2 „Предпазни обувки и ботуши“ 

По обособената позиция има подадена оферта само от един участник. 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. 

Посочените по – горе обстоятелства изцяло изпълват хипотезата на чл.110, ал.1, т.7 

от ЗОП, поради което Възложителят взима решение да прекрати процедурата по обособена 

позиция № 2 – „Предпазни обувки и ботуши“. 

 

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

По обособената позиция има подадена оферта само от един участник. 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. 

Посочените по – горе обстоятелства изцяло изпълват хипотезата на чл.110, ал.1, т.7 

от ЗОП, поради което Възложителят взима решение да прекрати процедурата по обособена 

позиция № 3 – „Студозащитни и други лични предпазни средства“. 

 

3. На основание чл.43, ал.2 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в процедурата и на основание чл.24 ал.1 т.2 ППЗОП да бъде публикувано в 

електронната преписка на обществените поръчки в профила на купувача на интернет 

страницата на „Български пощи“ ЕАД профил на купувача http:// www.bgpost.bg/bg/zop. 

 

4. Решението може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията 

на адрес: гр.София. бул.„Витоша“ № 18, по реда на глава двадесет и седма от ЗОП в 10 

/десет/ дневен срок от получаване на решението от участниците. 

 

5. На основание чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП, в тридесет дневен срок от сключване на 

договор за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция № 1–„Студозащитни 

http://www.bgpost.bg/bg/zop
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облекла“, да се изпрати обявление за възлагане на поръчката до Регистъра на обществените 

поръчки на Агенцията по обществените поръчки. 

 

6. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП, в седем дневен срок от влизане в сила на 

решението за прекратяване на обществена поръчка за обособена позиция № 2 – „Предпазни 

обувки и ботуши“ и обособена позиция № 3 – „Студозащитни и други лични предпазни 

средства“, да се изпрати обявление за прекратяване на поръчката до Регистъра на 

обществените поръчки на Агенцията по обществените поръчки. 

 

 

 (Подпис и печат) 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

 

 

 

 


