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Изп. директор: .............(п)..............            Вх.№ 21820 /19.06.2018г. 
     /инж. Ж. Динчев/ 
 
Дата: 19.06.2018г. 

 
 

ПРОТОКОЛ №3 
 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП за разглеждане оценка и класиране на 
офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично 
състезание 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 05.06.2018г. 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 
 
  В работата на комисията встъпиха резервните членове: 
  - Г.Т. на мястото на М.Д. – Инспектор ОБЗР, която се намира в 
законоустановен отпуск; 
  - Г.С. на мястото на Г.Р. – Представител на КНСБ, който се намира в 
законоустановен отпуск; 
  - П.П. на мястото на Д.Д - Представител на КТ „Подкрепа”, който се намира 
в законоустановен отпуск; 
 
  На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
участниците. 
 
  В обявения срок са постъпили следните оферти: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 
номер 

Дата на 
получаване 

Час на 
получаване 

Обособени 
позиции 

1 
„Интерсейф” ООД  
гр. София 

7630 04.04.2018 13.48 I 

2 
„Бултекс 99” ЕООД  
гр. Пловдив 

7646 10.04.2018 13.48 I, II, III 

3 
„Аметист” ЕООД  
гр. Варна 

7647 10.04.2018 13.48 I, II, III 

4 „Викинг – Т” ООД  7648 10.04.2018 14.37 I, II 
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гр. Пловдив 
  Отстранени участници, по мотиви и законови основания подробно 
описани в протокол №2: 
  - „Викинг Т” ООД гр. Пловдив - по първа обособена позиция; 
   - „Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив - по първа обособена позиция; 
  - „Аметист” ЕООД гр.Варна - по първа обособена позиция; 
 
 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически 
най-изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 
  На основание чл. 57 от ППЗОП комисията, отвори пликовете с Предлагани 
ценови параметри на участниците, чиито  оферта отговарят на изискванията на 
възложителя. 
 

На 05.06.2018 г. в 13:30 ч. комисията отвори и оповести предлаганите от 
участниците ценови параметри: 

 
- по първа обособена позиция: „Доставка на защитни каски, очила и 

антифони” 
 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 
Предлагана цена 

 лева без ДДС 

1 „Интерсейф” ООД гр. София 11 932.27 

 
- по втора обособена позиция: „Доставка на защитни ръкавици” 

 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

1 „Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив 21 948.20 

2 „Аметист” ЕООД гр. Варна 23 291.50 

3 „Викинг – Т” ООД гр. Пловдив 21 336.65 

 
- по трета обособена позиция: „Доставка на ботуши и гащеризони за 

еднократна употреба” 
 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

1 „Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив 5 170.74 

2 „Аметист” ЕООД гр. Варна 5 435.58 
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КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
 
На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали 

оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
публично състезание с рег.№ 18038 с предмет „Доставка на ЛПС за защита 
на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и 
дъжд”  , както следва: 

 
- по първа обособена позиция: „Доставка на защитни каски, очила и 

антифони”; 
 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана 
цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Интерсейф” ООД гр. София 11 932.27 Първо място 

 
 

- по втора обособена позиция: „Доставка на защитни ръкавици” 
 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана 
цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Викинг – Т” ООД гр. Пловдив 21 336.65 Първо място 

2 „Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив 21 948.20 Второ място 

3 „Аметист” ЕООД гр. Варна 23 291.50 Трето място 

 
 
- по трета обособена позиция: „Доставка на ботуши и гащеризони за 

еднократна употреба” 
 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана 
цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив 5 170.74 Първо място 

2 „Аметист” ЕООД гр. Варна 5 435.58 Второ място 
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Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави 
настоящия протокол на 12.06.2018 г. 

 
  Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1/14.05.2018г. за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и Протокол № 2/30.05.2018г. за 
разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите 
предложения от  офертите на участниците. 

 
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

Председател:  

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

Членове: 

1. Г.Т.     – ..................(п).......................... 

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

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

4. Г.С.     – ..................(п).......................... 

5. П.П.     – ..................(п).......................... 

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

 


