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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 18038-2/ 20.06.2018 г. 

 
 
за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка 
чрез публично състезание, рег.№ 18038 и предмет „Доставка на ЛПС за защита 
на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд” 
 

Днес 20.06.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров 
Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе 
предвид, че:  

 
1.С решение №18038-1/19.03.2018г. e одобрено откриването на процедура 

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”, разделена на следните обособени позиции: 

- Първа обособена позиция: „Доставка на защитни каски, очила и 
антифони” 

- Втора обособена позиция: „Доставка на защитни ръкавици” 
-Трета обособена позиция: „Доставка на ботуши и гащеризони за 

еднократна употреба” 
 
2.Прогнозна стойност на поръчката – 40 000.00 лв. без ДДС, по обособени 

позиции, както следва: 
− Първа обособена позиция −12 000.00 лв. без ДДС; 
− Втора обособена позиция – 22 000.00 лв. без ДДС; 
− Трета обособена позиция – 6 000.00 лв. без ДДС; 
 
3.Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет 

страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0035. 
 
4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1374.html 
 
5.Протоколът от комисията, назначена със заповед № 552/11.04.2018 г. е 

утвърден от Изпълнителния директор на 19.06.2018г. 
 
6.По отношение на участниците в процедурата не са установени 

конфликти на интереси.   
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На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по  
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, 
рег.№ 18038 и предмет Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, 
горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд”, взе следните  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
1.По първа обособена позиция с предмет „Доставка на защитни каски, 

очила и антифони”: 
 
1.1.Класира следният участник по първа обособена позиция: 
 

№ Участник 
Предлагана 
цена в лв.,  
без ДДС 

Класиране 

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

 
1.2 Отстранени участници  и мотиви за тяхното отстраняване: 
1.2.1.Отстранява се от участие по първа обособена позиция участника  

„Викинг – Т” ООД гр. Пловдив на основание чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП, тъй 
като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

Мотиви за отстраняването: 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” 

 
1.2.2.Отстранява се от участие по първа обособена позиция участника  

„Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив на основание чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП, тъй 
като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

Мотиви за отстраняването: 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. 

 
1.2.3.Отстранява се от участие по първа обособена позиция участника  

„Аметист” ЕООД гр. Варна на основание чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП, тъй като е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. 
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Мотиви за отстраняването:  
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. 

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. 

 
1.3.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания 

на първо място участник по първа обособена позиция „Интерсейф” ООД  гр. 
София. 

 
2.По втора обособена позиция с предмет „Доставка на защитни ръкавици”: 
 
2.1.Класира следните участници по втора обособена позиция: 
 

№ Участник 
Предлагана цена в 
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 

 
2.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания 

на първо място участник по втора обособена позиция „Викинг – Т” ООД гр. 
Пловдив. 

 
3.По трета обособена позиция с предмет „Доставка на ботуши и 

гащеризони за еднократна употреба”: 
 
3.1.Класира следните участници по трета обособена позиция: 
 

№ Участник 
Предлагана цена в 
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 

 
3.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания 

на първо място участник по трета обособена позиция „Бултекс 99” ЕООД гр. 
Пловдив. 
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На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на всички 

участници в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му. 
   
 Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 
 
 
 

Изпълнителен директор: .............(п).............. 
        инж. Ж. Динчев 

 
 


