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П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

от заседанието на Комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на работно облекло, работни обувки 

и лични предпазни средства на работниците и служителите в БНР по обособени позиции: 

обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и 

услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни 

средства, работно облекло и обувки“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-281/24.10.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 12.11.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“ 

Членове: 1. Десислава Варадинова - счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Милен Митев - директор на дирекция „Правна и ЧР“ 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на мострите, предоставени от участниците по 

реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Мостри на „Бултекс 99“ ЕООД по обособена позиция № 2 

Комисията провери съответствието на предоставените от участника мостри с 

изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът е предоставил мостри на всички артикули, включени в 

техническото му предложение. Мострите са опаковани по начин, които гарантира тяхната 

цялост и всяка от тях е обозначена с пореден номер, отговарящ на номера на съответния 

артикул в техническото предложение на участника и описа на приложените мостри. Някои от 

предложените мостри не съответстват на изискванията на възложителя, посочени в 

техническата спецификация, а именно: 

- Предложената мостра за артикул с пореден номер № 1 „Предпазни очила“ не 

притежава регулируема рамка и допълнителна връзка прикачена за двете рамки и минаваща 

през задната част на главата, каквото е изискването на възложителя съгласно техническата 

спецификация. 

- Предложената мостра за артикул с пореден номер № 8 „Каска – тип бейзболна 

шапка“ не притежава отвори за проветрение тип-мрежа разположена от двете страни на 

шапката, каквото е изискването на възложителя съгласно техническата спецификация. Вместо 

това мострата е с отвори за проветрение тип-кръгли дупки, които осигуряват много по-малко 

проветрение в сравнение с мрежата. 

- Предложената мостра за артикул с пореден номер № 12 „Ортопедични чехли /сабо/“ 

не притежава ластичен регулатор, зашит от ляво и отдясно, каквото е изискването на 

възложителя съгласно техническата спецификация. 

- Предложената мостра за артикул с пореден номер 13 „Работна манта – престилка“, 

не е с цвят кралско син, има 4 броя копчета е, вместо 5 броя и не притежава похлупена цепка, 

каквото е изискването на възложителя съгласно техническата спецификация. 

- Предложената мостра за артикул с пореден номер № 14 „Работна туника с панталон 

/за работници в кухня/, притежава черни копчета на туниката, вместо червени; Панталонът не 

притежава: закопчаване с цип и копче, 7 броя гайки, два предни джоба тип „Италиански“. Има 
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два задни джоба, вместо един заден десен джоб, каквото е изискването на възложителя 

съгласно техническата спецификация. 

 

 Предвид горното Комисията взе следното решение: на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от 

ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от процедурата. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката съгласно техническата спецификация, като несъответствията са 

подробно описани по-горе. 

Решението е взето единодушно. 

 

1.2. Мостри на „Тих Труд“ ЕООД по обособена позиция № 1 

Комисията провери съответствието на предоставените от участника мостри с 

изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът е предоставил мостри на всички артикули, включени в 

техническото му предложение. Мострите са опаковани по начин, които гарантира тяхната 

цялост и всяка от тях е обозначена с пореден номер, отговарящ на номера на съответния 

артикул в техническото предложение на участника. Предложените мостри съответстват на 

изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до следващия 

етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Мотиви: Мострите съответстват на  изискванията на възложителя, описани в техническата 

спецификация и са предоставени съобразно изискванията, посочени в обявлението и 

документацията за процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

 

1.3. Мостри на „Паладиум“ ЕООД по обособена позиция № 2 

Комисията провери съответствието на предоставените от участника мостри с 

изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът е предоставил мостри на всички артикули, включени в 

техническото му предложение. Мострите са опаковани по начин, които гарантира тяхната 

цялост и всяка от тях е обозначена с пореден номер, отговарящ на номера на съответния 

артикул в техническото предложение на участника. Предложените мостри съответстват на 

изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до следващия 

етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Мотиви: Мострите съответстват на  изискванията на възложителя, описани в техническата 

спецификация и са предоставени съобразно изискванията, посочени в обявлението и 

документацията за процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

 

1.4. Мостри на „Олимп предпазни екипировки" ЕООД по обособена позиция № 2 

Комисията провери съответствието на предоставените от участника мостри с 

изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът е предоставил мостри на всички артикули, включени в 

техническото му предложение. Мострите са опаковани по начин, които гарантира тяхната 

цялост и всяка от тях е обозначена с пореден номер, отговарящ на номера на съответния 

артикул в техническото предложение на участника. Някои от предложените мостри не 
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съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, а 

именно: 

- Предложената мостра за артикул с пореден номер № 1 „Предпазни очила“ не 

притежава допълнителна връзка, прикачена за двете рамки и минаваща през задната част на 

главата, каквото е изискването на възложителя съгласно техническата спецификация. 

- Предложената мостра за артикул с пореден номер № 8 „Каска – тип бейзболна 

шапка“ е изработена от изкуствена/синтетична текстилна материя, а не от 100% памук, 

каквото е изискването на възложителя съгласно техническата спецификация.  

- Предложената мостра за артикул с пореден номер № 12 „Ортопедични чехли /сабо/“ 

не притежава ластичен регулатор, зашит от ляво и отдясно, каквото е изискването на 

възложителя съгласно техническата спецификация. 

Предвид горното Комисията взе следното решение: на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от 

ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от процедурата. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката съгласно техническата спецификация, подробно описани по-горе. 

Решението е взето единодушно. 

 

1.5. Мострите на „Ташев Сейфти Продуктс” ЕООД по обособена позиция № 1 

Комисията провери съответствието на предоставените от участника мостри с 

изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът е предоставил мостри на всички артикули, включени в 

техническото му предложение. Мострите са опаковани по начин, които гарантира тяхната 

цялост и всяка от тях е обозначена с пореден номер, отговарящ на номера на съответния 

артикул в техническото предложение на участника. Някои от предложените мостри не 

съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, а 

именно: 

- Предложената мостра за артикул с пореден номер № 3 „Работно дамско яке /зимно/ “ 

притежава маншети с вмъкнат ластик и щрифелка с велкро, а не регулиращи се с 

щрифелка с велкро, каквото е изискването на възложителя съгласно техническата 

спецификация.  

- За ариткул с пореден номер № 6 „Работно яке с полугащеризон /пролет-лято/“, 

изискването на възложителя съгласно техническата спецификация е презрамките да се 

регулират с два броя пластмасови катарами. При закопчаване и разкопчаване на 

катарамите на предложената мостра, същите се счупиха поради некачествен материал, 

който е използван за изработването им. 

- В предложената мостра за артикул с пореден номер № 7 „Шапка – боне за готвачи“, 

вмъкнатия ластик при задната част в подгъва на основният плат не притежава регулатор, 

каквото е изискването на възложителя съгласно техническата спецификация. 

- Предложената мостра за артикул с пореден номер № 8 „Работни обувки /боти/ с 

метално бомбе и метална пластина“ притежава лицева част,  която не е от непромокаем 

набук с дебелина над 2,0 мм, каквото е изискването на възложителя съгласно техническата 

спецификация. 

Предвид горното Комисията взе следното решение: на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от 

ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от процедурата. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката съгласно техническата спецификация, подробно описани по-горе. 

Решението е взето единодушно. 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, 
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допуснати до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения 

по обособени позиции, както следва: 

 

1. Обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на 

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“: 

1.1. Оферта на „Тих Труд“ ЕООД 

Участникът е представил в офертата си Техническо предложение изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата, по образец 

на възложителя. Декларира, че ще изпълни всяка поръчка в пълно съответствие с изискванията 

на възложителя. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 12 (дванадесет) 

месеца. Предлага гаранционият срок на всички артикули да е 3 (три) месеца. Най-краткия 

предложен от участника срок за доставка е 1 (един) ден. Комисията установи, че всички 

предложени артикули в техническото предложение на участника отговарят на изискванията на 

възложителя по вид, количество, техническа спецификация и гаранционен срок. 

След като установи, че предложението на участника отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценяване на същото по 

показател „Техническо предложение“ (ТП), с относителна тежест в комплексната оценка – 30 

% (0,30), което се определя по следния начин: 

ТП = (ТПмин/ТПуч.)х30, където: 

ТПмин. – е минималният срок за доставка, от всички предложения на участниците; 

ТПуч. – е предложеният срок за доставка на оценяваната оферта; 

 

ТП = (1/1)x30 = 30 точки 

 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, 

част от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Обособена позиция № 2 „Доставка на лични предпазни средства, работно облекло и 

обувки“: 

2.1. Оферта на „Паладиум“ ЕООД 

Участникът е представил в офертата си Техническо предложение изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата, по образец 

на възложителя. Декларира, че ще изпълни всяка поръчка в пълно съответствие с изискванията 

на възложителя. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 12 (дванадесет) 

месеца. Предлага гаранционият срок на всички артикули да е 3 (три) месеца. Най-краткия 

предложен от участника срок за доставка е 1 (един) ден. Комисията установи, че всички 

предложени артикули в техническото предложение на участника отговарят идентично с 

изискванията на възложителя по вид, количество, техническа спецификация и гаранционен 

срок. 

След като установи, че предложението на участника отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценяване на същото по 

показател „Техническо предложение“ (ТП), с относителна тежест в комплексната оценка – 30 

% , което се определя по следния начин: 

ТП = (ТПмин/ТПуч.)х30, където: 
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ТПмин. – е минималният срок за доставка, от всички предложения на участниците; 

ТПуч. – е предложеният срок за доставка на оценяваната оферта; 

 

ТП = (1/1)x30 = 30 точки 

 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, 

част от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното решение: 

Председателя на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите 

предложения. Съобщението за отваряне на ценовите предложения да бъде публикувано на 

профила на купувача не по-малко от два работни дни преди деня на отварянето. 

Решението е взето единодушно. 

 

IX. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 22.11.2018 г. 

 

 

 

 

Комисия: 

 

Георги Ников:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Варадинова:  (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


