
 

1 

 

 

Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД   21.12.2018 г.  

(Дари Кирилов Йорданов – икономически директор) 

Упълномощен със заповед № РД-20-510/11.12.2018 г. 

 

П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите 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 28.11.2018 г. от 09:30 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. На заседанието на комисията присъства представител на участниците: 

1.   Йордан Борилов Ташев – управител на „Ташев Сейфти Продуктс“ ЕООД 

ІV. Комисията обяви резултатите от извършеното оценяване на подадените оферти по 

показателя „Техническо предложение“, след което пристъпи към отваряне на запечатаните 

непрозрачени пликове, съдържащи ценовите предложения на участниците, доказали 

съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и чиито 

мостри и технически предложения отговаря на поставените от възложителя условия и обяви 

предложените цени, както следва: 

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

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, ценовото предложение на „Тих Труд“ ЕООД  

Съгласно методиката за оценка на офертите, част от документацията за процедурата, 

публикувана от възложителя, за целите на оценяването на офертите се взема предвид общият 

сбор на предложените от участниците единични цени на посочените в техническата 

спецификация артикули, съобразно образеца на ценово предложение. 

− Предлаганата от участника цена е в размер на 296.91 лв. (двеста деветдесет и шест 

лева и деветдесет и една стотинки) без включен ДДС. 

 

2. По обособена позиция № 2 „Доставка на лични предпазни средства, работно 

облекло и обувки“, ценовото предложение на „Паладиум“ ЕООД 
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Съгласно методиката за оценка на офертите, част от документацията за процедурата, 

публикувана от възложителя, за целите на оценяването на офертите се взема предвид общият 

сбор на предложените от участниците единични цени на посочените в техническата 

спецификация артикули, съобразно образеца на ценово предложение. 

− Предлаганата от участника цена е в размер на 662.94 лв. (шестстотин шестдесет и 

два лева и деветдесет и четири стотинки) без включен ДДС. 

V. След извършване на горните действия, комисията продължи своята работа в закрито 

заседание. 

 

VI. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници, 

съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена”, като приложи обявената от възложителя методика, 

по показател „Ценово предложение“ (ЦП), с относителна тежест в комплексната оценка – 70 

%, което се определя по следния начин: 

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

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“,  оферта на участника „Тих Труд“ ЕООД 

 

1.1. ЦП= (Цмин/Цуч)x70, където: 

Цмин. е най-ниската от всички предложени цени; 

Цуч. е предложената цена на оценяваната оферта; 

 

ЦП= (Цмин/Цуч)x70 = 296.91 / 296.91 x 70 = 70 точки 

 

1.2. Комплексната оценка се формира по следната формула:  КО = 0,7 х ЦП + 0,3 х ТП 

 

КО = 0,7 x 70 + 0,3 х 30 = 49 + 9 = 58 точки 

 

2. По обособена позиция № 2 „Доставка на лични предпазни средства, работно 

облекло и обувки“ оферта на участника „Паладиум“ ЕООД 

2.1. ЦП= (Цмин/Цуч)x70, където: 

Цмин. е най-ниската от всички предложени цени; 

Цуч. е предложената цена на оценяваната оферта 

 

ЦП= (Цмин/Цуч)x70 = 662.94 / 662.94 x 70 = 70 точки 

 

2.2. Комплексната оценка се формира по следната формула:  КО = 0,7 х ЦП + 0,3 х ТП 

 

КО = 0,7 x 70 + 0,3 х 30 = 49 + 9 = 58 точки 

VIІ. Класиране на участниците: 

Комисията извърши класиране на участниците както следва: 

По обособена позиция № 1: 

I-во място „Тих Труд“ ЕООД с крайна оценка от класирането 58 точки 
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По обособена позиция № 2 

I-во място „Паладиум“ ЕООД с крайна оценка от класирането 58 точки 

VIІІ. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 07.12.2018 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 

 


