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ПРОТОКОЛ №2 
 

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения от  офертите на 
участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18038 и 
предмет „Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС 
за защита от влага и дъжд” (по три обособени позиции) 

 
 

На 22.05.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със Заповед № 552/11.04.2018 г. в 
състав: 

 
Председател:  
    А.Д.      – Ръководител ОБЗР 
 
Членове: 
   1. М.Д.     – Инспектор ОБЗР 

2. М.Б.     – Юрисконсулт, Правен отдел 
3. С.Н.     − Експерт контрол на документи, ДАДФК 

    4. Г.Р.      − Представител на КНСБ 
   5. Д.Д.      –  Представител на КТ „Подкрепа” 
    6. К.Т.      − Специалист търговия, Търговски отдел 

 
На основание чл.103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП във връзка с чл.181, ал.4 от ЗОП 
комисията изготви Протокол №1 oт 14.05.2018г. за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и с писмо изх. № 
16528 от 14.05.2018 г. го изпрати на участниците в обществената поръчка. 

 
В законоустановения срок от получаване на протокола участниците „Интерсейф” ООД гр. 
София, „Аметист” ЕООД гр. Варна и „Викинг – Т” ООД гр. Пловдив представиха 
изискуемите документи, както следва: 
 - „Интерсейф” ООД гр. София – с писмо вх. №17108/16.05.2018г.   
 - „Аметист” ЕООД гр. Варна – с писмо вх. №17347/17.05.2018г.   
 - „Викинг – Т” ООД гр. Пловдив – с писмо вх. №.17468/18.05.2018г.   

 
Комисията разгледа допълнително представените документи и констатира, че всички 
участници отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя. 

 
След това комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане и оценка на 
техническите предложения на участниците.  
Комисията констатира, че техническите предложения от офертите на участниците не 
съответстват на предварително обявените условия на възложителя съгласно документацията 
за участие и ЗОП, с изключение на офертата на участника „Интерсейф” ООД гр. София. 

 
За участника „Викинг Т” ООД, гр. Пловдив (по първа обособена позиция) 
В противоречие с изискване, заложено в обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІІ.2.2) 
Условия за изпълнение на поръчката, т.1, според което участниците следва да представят 
образци /мостри/ на ЛПС, които ще се доставят съгласно чл. 52, ал. 5 от ЗОП, участникът не е 
предоставил мостри за „Диспенсър за антифони” и „Пълнител за диспенсър”. 
Предвид горното и на основание чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП комисията предлага 
участника „Викинг Т” ООД, гр. Пловдив да бъде отстранен от участие в процедурата по 
първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 
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За участника „Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив (по първа обособена позиция)   
В противоречие с информацията в декларацията за производител и страна на произход към 
техническото предложение, където за „Диспенсър за антифони” е декларирано, че 
производител е „Черва Имп Експ”- Чехия, участникът е представил мостра на изделието, в 
която има документ, от който е видно че производителя е „Артилукс Суис Сейфти“ - Англия. 
Предвид горното и на основание чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП комисията предлага 
участника „Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив да бъде отстранен от участие в процедурата 
по първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 
 
За участника „Аметист” ЕООД гр.Варна (по първа обособена позиция)   
1. В противоречие с Приложение №1.1 – „Технически и експлоатационни характеристики и 
спецификация на необходимите количества на  защитни каски, очила и антифони”, в което се 
изисква за т. 10 „Антифони вътрешни” Рисков фактор SNR от 29dB до 31dB, участникът е 
представил мостра на изделието  с Рисков фактор SNR 37 dB. 
2. В противоречие с Приложение №1.1 – „Технически и експлоатационни характеристики  и 
спецификация на необходимите количества на  защитни каски, очила и антифони”, в което се 
изисква за т. 11 „Антифони външни” за поставяне на каска  Рисков фактор SNR от 29dB до 
31dB, участникът е представил мостра на изделието  с Рисков фактор SNR 25 dB. 
Предвид горното и на основание чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП комисията предлага 
участника „Аметист” ЕООД гр. Варна да бъде отстранен от участие в процедурата по 
първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

 
Комисията продължи своята работа като покани участниците на05.06.2018 г. от 13:30 часа в 
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани ценови 
параметри на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя. 

 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 
30.05.2018г. 
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
  
Председател:  

А.Д.           – ................(п)............... 

Членове: 

1. М.Д.         – ................(п)............... 

2. М.Б.         – ................(п)............... 

3. С.Н.         – ................(п)............... 

4. Г.Р.          – .................(п)............... 

5. Д.Д.         – ................(п)............... 

6. К.Т.         – ................(п)............... 

 


