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ПРОТОКОЛ № 1 
на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 
На 20.03.2018г. в 11:00ч. комисия за провеждане на процедура за обществена 

поръчка, чрез публично състезание с рег. № 18019 и предмет „Доставка на летни 
работни костюми”, назначена със заповед № 434 / 20.03.2018г. в състав: 
Председател:  
А. Д.    - Ръководител ОБЗР 

Членове: 
1. М. П.   - Юрисконсулт, „Правен отдел“  
2. Т. Т.   - Специалист търговия, „Търговски отдел“ 
3. М. Д.   - Инспектор ОБЗР 
4. М. С.   - Експерт контрол на документи, „АДФК” 
5. К. М.   - Инженер Вибродиагностика 
6. Г. Р.    - Техник механик АП, КИП и А 

 
и в присъствието на И. Д. Ж. – управител на „Тих труд – Стара загора”ЕООД, 

гр.Стара Загора 
проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за 

отваряне на получените оферти в процедурата. 
 
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 

от ЗОП, председателят представи на членовете на комисията подадените оферти за 
участие и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което комисията започна своята 
работа. Членовете на комисията се съгласяват и дават право на председателя да 
осъществява кореспонденция с участниците в обществената поръчка. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 
състава й, след което обяви получените оферти, предоставени му от Възложителя. 

 
В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти: 

  № Наименование и седалище Входящ 
номер 

Дата на 
получаване  

Час на 
получаване  

1. „Тих труд – Стара Загора”ЕООД,  
гр.Стара Загора 7567 19.03.2018 12:51 

2. „Ташев сейфти продуктс”ЕООД, гр.Бургас 7568 19.03.2018 13:04 
 

Участниците са представили офертите си в запечатани непрозрачни опаковки 
с нанесен входящ номер, името на участника и часът на подаване. 

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване 
запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва: 
опис, документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, както и отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисиятa Т.Т., М.С. и К.М. подписаха техническите 
предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Комисията предложи на присъстващия представител на участника да подпише 
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ 
на останалите участници. 

Представителят на участника „Тих труд – Стара Загора” ЕООД, гр. Стара 
Загора не пожела да подпише техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на другия участник. 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри 
заседанието. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши 
проверка дали участниците са участвали в пазарна консултация за определяне 
прогнозната стойност на поръчката и установи, че участникът „Тих труд – Стара 
Загора”ЕООД, гр.Стара Загора е предоставил пазарна консултация. 

След това, комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и констатира следното: офертите и на двамата 
участници отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
участниците. 

С писма изх. № 13248/18.04.2018г. и изх. № 13249/18.04.2018г. комисията 
изиска от участниците допълнителни разяснения относно плата, от който са 
произведени предлаганите от тях изделия. 

С писма вх. № 13552/20.04.2018г. и вх. № 14283/25.04.2018г. участниците 
представиха допълнителни разяснения заедно с доказателства от производителя на 
плата, че платът на изделията е произведен от пенирана прежда. Комисията 
разгледа и прие представените доказателства. 

След извършване на горните действия, комисията установи следното: 
Техническото предложение на участника „Тих труд – Стара Загора” ЕООД, гр. 

Стара Загора отговаря на изискванията на възложителя. 
Техническото предложение на участника „Ташев сейфти продуктс”ЕООД, гр. 

Бургас не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като представените 
мостри на яке прахозащитно, яке прахозащитно с понижена горимост и яке прахо-, 
киселинно- и маслозащитно не отговарят на изискванията в документацията – в 
областта на гърдите и по линията на пришитата платка на гърба и на трите мостри е 
пришита сигнална жълта лентичка, която не е с ширина 1 см. – а широчината й 
варира от 0.8 см до 1.8 см (к-м прахозащитен – от 1.2 см до 1.8см; к-м 
прахозащитен с понижена горимост – от 0.8 см до 1.5 см; к-м киселинно-
маслозащитен – от 1.3 см до 1.8 см). На предния ляв горен джоб на якето на 
костюм киселинно-маслозащитен логото на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД е 
поставено наопаки. 

Поради гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП 
комисията предлага участника „Ташев сейфти продуктс”ЕООД, гр. Бургас за 
отстраняване от процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 16.05.2018г. 
от 13:00ч. в „TЕЦ Марица изток 2“ЕАД да присъстват при отваряне на пликовете с 
„Предлагани ценови параметри“. 
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Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 09.05.2018г. 
 
 
 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  
А.Д.    - ………(п)………. 
Членове: 
1. М. П.   - ………(п)………. 
2. Т. Т.   - ………(п)………. 
3. М. Д.   - ………(п)………. 
4. М. С.   - ………(п)………. 
5. К. М.   - ………(п)………. 
6. Г. Р.   - ………(п)………. 
 
 
 


