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ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ЗАМ.ДИРЕКТОР
НА ТП ДЛС „ШЕРБА“
оправомощен със Заповед №01/03.01.2019г.
на директора на ТП ДЛС Шерба

09.07.2019г
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

ПРОТОКОЛ
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
На 08.07.2019 г. от 14:00 часа, комисия определена със Заповед №265/08.07.2019г. на
зам. директора на ТП ДЛС Шерба , оправомощен да проведе процедурата със Заповед
№01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба, в състав:
Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - зам.директор при ТП ДЛС Шерба
Членове:1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба
2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - счетоводител при ТП ДЛС Шерба
се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на Обява за
събиране на оферти по реда на чл.187 Закона за обществените поръчки , с предмет: Доставка ,

осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло,
включено в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за
2019 година, съгласно техническа спецификация”, съгласно Заповед
№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен.
Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 14.06.2019 г. в профила на купувача на интернет адрес
- https://wp.me/p82oGs-dmE, е публикувана обява №ОП 16 от 14.06.2019г за събиране на
оферти за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:00 часа
на 26.06.2019 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана
“Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” с изх. №579/14.06.2019 г. под №9089202 от 14.06.2019г.
В определения краен срок за приемане на оферти е установено , че не са постъпили минимум
три оферти, поради което Възложителят е удължил срока са прием на оферти, като в Портала за
обществени поръчки на АОП е публикувана информация за удължаване крайния срок за
получаване на оферти в РОП РОП №9089685 от 27.06.2019г., публикувана в профила на
купувача на интернет адрес https://wp.me/p82oGs-dmE, на 27.06.2019г.
С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП, Председателят на комисията
провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на
комисията откри заседанието.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на
комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително
обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявата към настоящата поръчка, а
именно:
- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 14,00 часа на
08.07.2019 г., комисията ще отвори опаковката с офертата, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще
оповести приложените в нея документи и предлаганата от участниците цени за
изпълнение на доставката;

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в
което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите
за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя;
- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи
удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и
подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото и ценовото
предложение на кандидатите.
След разглеждане на входящия регистър при ТП ДЛС Шерба, съдържащ се към
документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по
чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за
депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 05.07.2019г. са
постъпили следните оферти, а именно:
№

1

2

Вх. №/дата и час на постъпване

Име на участника

Вх.№2088/20.06.2019г, в 10,20 часа

„Тих Труд- Пловдив “ ЕООД

Вх.№2231/05.07.2019г, в 14,50 часа

„Ташев Сейфти Продуктс“ ЕООД

Комисията констатира, че офертите са представени в запечатана и непрозрачна опаковка. Няма
оферти, постъпили след крайния срок.
Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и протокола по чл.
48, ал. 6 от ППЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения, както
следва:
1. Комисията обяви предложената от участника „Тих Труд- Пловдив “ ЕООД цена в лева без ДДС,
както следва: 2557,61 лева без ДДС;
2. Комисията обяви предложената от участника „Ташев Сейфти Продуктс“ ЕООД цена в лева без
ДДС, както следва: 2565,46 лева без ДДС;
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на участниците. Не бе
предложено на участник подписването им предвед липсата на явили се участници или упълномощени
техни представители.
С посочените действия на комисията приключи публичната част от заседанието.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на представените
оферти за участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване, чрез проверка на представените
от участниците документи относно тяхното наличие и редовност, както и за съответствие на участниците
с изискванията на възложителя , посочени в документацията за участие..
Комисията извърши следното:
1.Относно оферта на участника „Тих Труд- Пловдив “ ЕООД
След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно представения
списъка към заявлението за участие:

1.Заявление за участие по чл.39 от ППЗОП в оригинал
2.Техническо предложение- в оригинал, съдържащо:

-предложение за изпълнение на поръчката
-снимков материал на предлаганите изделия
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – в оригинал
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 от ЗОП- в оригинал
5. Декларация за обстотялствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл.107, т.4 от Закона
за обществените поръчки за липса на свързаност с друг участник- в оригинал
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – в
оригинал
7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни - в оригинал
8.Декларация за спазване на изискванията по чл.12, ал.5 , чл.12, ал.6 от ЗОП- в оригинал
9.Ценово предложение- в оригинал
Настоящата поръчка е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. При възлагане на
обществената поръчка могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от
списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези
случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура
за възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания могат да участват в обществената поръчка при условие че могат да изпълнят наймалко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За
изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на
капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания.
В процедурата за възлагане на поръчката могат да участват и други заинтересовани лица, но
офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, които са
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Комисията установи , че участника „Тих Труд- Пловдив “ ЕООД е представил номер, под
който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания ,
поддържан от Агенцията за хората с увреждания и са изпълнили изискването на чл.12 от ЗОП, във
връзка с чл. 80 от ППЗОП.
При извършената проверка в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на
хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, комисията констатира:
1 „Тих Труд- Пловдив “ ЕООД е вписано в Регистъра под №35 от 04.05.2005г.
С оглед на изложеното и на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП, комисията
единодушно РЕШИ:
Допуска до разглеждане офертата на участника:
1 „Тих Труд- Пловдив “ ЕООД
При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията
съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите
декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя.
Декларирал е , че няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката.
При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за
лично състояние и подбор посочени от възложителя и одобрената документация и не са налице
основания за отстраняване.
Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за
участие и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на
офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора.
По отношение Техническото предложение участника е предложил следното:
І. Декларирам, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на работата.
ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, при
спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на
възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения
проект на договор за обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по
артикул, , както следва:

Мярка

Прогнозно
количество

брой

20

1.2.

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и два горни, ластик от
двете страни на кръста. Закопчаване с цип и копчета. Панталон- два странични
и един заден джоб; ластик от двете страни на кръста

брой

20

1.3.

Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , цветна

брой

40

ІІ. Работно облекло дамско

брой

№

Спецификация на артикулите

І. Работно облекло мъжко
Работно облекло – костюм /яке и панталон/ ватирано

1.1.

Зимен ватиран комплект – работно яке със сваляща се качулка и с
полугащеризон. Закопчаване на якето с цип и тик- так копчета , ластичен
маншет на ръкавите.
Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен

Работно облекло дамско (туника и панталон) за работа в кухня – бяло

2.1.

Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон в свободна кройка с
два джоба и ластик в кръста. Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 дишаща
материя, предпазвща от изпотяване

брой

4

брой

3

брой

5

Работно облекло дамско (туника и панталон) – цветно

2.2.

Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон в свободна кройка с
два джоба и ластик в кръста. Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 дишаща
материя, предпазвща от изпотяване
Елек ватиран

2.3.

Класически ватиран елек тип „грейка“ с два джоба. Материя: от лицев плат със
състав 100% полиестер тип „шифон“, капитонирана полиестерна вата

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен

2.4

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и два горни, ластик от
двете страни на кръста. Закопчаване с цип и копчета. Панталон- два странични
и един заден джоб; ластик от двете страни на кръста

брой

3

2.5

Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , бяла

брой

10

брой

2

брой

2

брой

5

брой

1

брой

1

брой

1

х

х

Предна престилка през врата бяла
2.6.

Престилка с джоб. Материя: памук/полиестер
Шапка пилотка бяла

2.7.

Изработена от памук/полиестер
Дамско яке- зимно

2.8.

Ватирано яке, 100% полиестер
ІІІ. Работно облекло за сервитьор
Мъжка риза бяла

3.1.

Мъжка риза с дълъг ръкав, класическа кройка, външен джоб, състав:памук
Мъжки елек

3.2.

Мъжки елек, гръб от габардин, закопчаване с четири копчета, два предни
джоба с филетки; коланче за регулиране на талията, поставени на гърба на
елека.
Мъжки панталон черен
Панталон, прав свободен, стандартна кройка, с три джоба

3.3.

ПЕ/П; 200г/м
ОБЩО:

Забележка: Размерите на артикулите ще бъдат уточнени при заявките за
поръчка след сключване на договор за изпълнение.
Прилагаме снимков и/или друг материал на предлаганите видове работно облекло, предмет на
настоящото предложение, както следва: цветни снимки и техническо описание.
ІІІ. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Всички доставени от нас артикули, предмет на поръчката ще са:
1.1. нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или явни
дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна

експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и съдържащи маркировка,

от която да е видно: модел, размер, тип материали, указания за почистване – пране, гладене,
химическо чистене, свиваемост и пр.
2. При изпълнение на доставките:
2.1. Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му
в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер на 3000 лв. (три хиляди
лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. Обявените количества са прогнозни, като в тях може
да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с
пълно усвояване на финансовия ресурс.
2.2. Заявката ще се извършва на телефон 032627176 ( посочете телефон за депозиране на заявки) , факс
032626996 ( посочете факс а депозиране на заявки) или по електронен път на ел. адрес tihtrud_pd@mail.bg (
посочете адрес на ел. поща, на която да се депозират заявките от възложителя) .
2.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и
количество с приемо - предавателен протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за
доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от двете страни по
договора. За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол

(двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг
съотносим документ) от Възложителя.
2.4. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за
вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно
представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителя.
ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЯСТО НА ДОСТАВКА
1.Срок за доставка- 14(четиринадесет) календарни дни, след заявка на Възложителя.
Забележка: не повече от 14(четиринадесет) календарни дни, след заявка на Възложителя
2. Срок на договора - 31.12.2019г.

3.Срок на валидност на предложението –60 (шестдесет) календарни дни, считано
от датата определена за краен срок за получаване на оферти.
4.Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на
адрес: ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
1. Сме запознати с точните размери на предмета на доставка и се задължаваме да спазваме всички
условия на възложителя, посочени в публикуваната документация, техническата спецификация и
указанията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде
възложена..
2. Сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Ако бъдем избрани за
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
3. Запознати сме с проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата и
приемаме условията му без бележки и предложения.

4.Срок на валидност на офертата: Заявявам, че се считам обвързан от условията,
задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея,
представляващи нейно съдържание за срок 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за
получаване на офертите.

При тези данни комисията приема , че предложението за изпълнение на поръчката е в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

По отношение Ценовото предложение на участника , комисията установи че същото се
състои от две страници в оригинал , по образец, и съдържа следното:
І. Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 3000 лв. (три хиляди лева)
без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се сключва договор, като сключването на
договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако
нуждите му не изискват такава
1.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо прогнозно количество

работно облекло в размер на 2557,61лв. (две хиляди петстотин петдесет и седем лева и 0.61 ст) без вкл.
ДДС, както следва:

Ед.цена в
лева без
ДДС

Общо в
лева без
ДДС

№

Спецификация на артикулите

Мярка

Прогнозно
количество

1

2

3

4

5

6

брой

20

48,60

972,00

1.2.

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и
два горни, ластик от двете страни на кръста. Закопчаване
с цип и копчета. Панталон- два странични и един заден
джоб; ластик от двете страни на кръста

брой

20

39,90

798,00

1.3.

Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 ,
цветна

брой

40

4,58

183,20

ІІ. Работно облекло дамско

брой

брой

4

19,00

76,00

брой

3

21,00

63,00

к.4 х к.5

І. Работно облекло мъжко
Работно облекло – костюм /яке и панталон/ ватирано

1.1.

Зимен ватиран комплект – работно яке със сваляща се
качулка и с полугащеризон. Закопчаване на якето с цип и
тик- так копчета , ластичен маншет на ръкавите.
Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен

Работно облекло дамско (туника и панталон) за работа в
кухня – бяло

2.1.

Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон
в свободна кройка с два джоба и ластик в кръста.
Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 дишаща
материя, предпазвща от изпотяване
Работно облекло дамско (туника и панталон) – цветно

2.2.

Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон
в свободна кройка с два джоба и ластик в кръста.

Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2
материя, предпазвща от изпотяване

дишаща

Елек ватиран
Класически ватиран елек тип „грейка“ с два джоба.
Материя: от лицев плат със състав 100% полиестер тип
„шифон“, капитонирана полиестерна вата

брой

5

16,00

80,00

2.4

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и
два горни, ластик от двете страни на кръста. Закопчаване
с цип и копчета. Панталон- два странични и един заден
джоб; ластик от двете страни на кръста

брой

3

44,00

132,00

2.5

Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , бяла

брой

10

4,15

41,50

брой

2

8,25

16,50

брой

2

3,58

7,16

брой

5

25,50

127,50

брой

1

20,00

20,00

брой

1

23,00

23,00

брой

1

17,75

17,75

х

х

х

2557,61

2.3.

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен

Предна престилка през врата бяла
2.6.

Престилка с джоб. Материя: памук/полиестер
Шапка пилотка бяла

2.7.

Изработена от памук/полиестер
Дамско яке- зимно

2.8.

Ватирано яке, 100% полиестер
ІІІ. Работно облекло за сервитьор
Мъжка риза бяла

3.1.

Мъжка риза с дълъг ръкав, класическа кройка, външен
джоб, състав:памук
Мъжки елек

3.2.

Мъжки елек, гръб от габардин, закопчаване с четири
копчета, два предни джоба с филетки; коланче за
регулиране на талията, поставени на гърба на елека.
Мъжки панталон черен
Панталон, прав свободен, стандартна кройка, с три джоба

3.3.

ПЕ/П; 200г/м
ОБЩО:

2.В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи
доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката.
3.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и
количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно
представената ценова оферта.
4.Начин на плащане: стойността на доставката се заплаща в левове по банков път в 10(десет)
дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустраненприемо-предавателен протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски
документ или друг съотносим документ) за извършената доставка.
Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на
възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния финансов ресурс
определен от възложителя
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към
изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради което
не са налице основания за отстраняването му и единодушно реши:
Допусна офертата на участника „Тих Труд- Пловдив “ ЕООД до етап за оценка на
офертата.
2.Относно оферта на участника „Ташев Сейфти Продуктс “ ЕООД
След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно представения
списъка към заявлението за участие:

1.Заявление за участие по чл.39 от ППЗОП в оригинал
2.Техническо предложение- в оригинал, съдържащо:
-предложение за изпълнение на поръчката
-снимков материал на предлаганите изделия
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – в оригинал
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 от ЗОП- в оригинал
5. Декларация за обстотялствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл.107, т.4 от Закона
за обществените поръчки за липса на свързаност с друг участник- в оригинал
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – в
оригинал
7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни - в оригинал
8.Декларация за спазване на изискванията по чл.12, ал.5 , чл.12, ал.6 от ЗОП- в оригинал
9.Ценово предложение- в оригинал
10.Копие на удостоверение за регистрация в АХУ
Настоящата поръчка е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. При възлагане на
обществената поръчка могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от
списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези
случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура
за възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания могат да участват в обществената поръчка при условие че могат да изпълнят наймалко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За
изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на

капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания.
В процедурата за възлагане на поръчката могат да участват и други заинтересовани лица, но
офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, които са
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Комисията установи , че участника „Ташев Сейфти Продуктс “ ЕООД е представил номер,
под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания
, поддържан от Агенцията за хората с увреждания и са изпълнили изискването на чл.12 от ЗОП, във
връзка с чл. 80 от ППЗОП.
При извършената проверка в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на
хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, комисията констатира:
1 „Ташев Сейфти Продуктс “ ЕООД е вписано в Регистъра под №243 от 05.02.2015г.
С оглед на изложеното и на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП, комисията
единодушно РЕШИ:
Допуска до разглеждане офертата на участника:
1 „Ташев Сейфти Продуктс “ ЕООД
При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията
съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите
декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя.
Декларирал е , че няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката.
При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за
лично състояние и подбор посочени от възложителя и одобрената документация и не са налице
основания за отстраняване.
Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за
участие и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на
офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора.
По отношение Техническото предложение участника е предложил следното:
І. Декларирам, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на работата.
ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, при
спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на
възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения
проект на договор за обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по
артикул, , както следва:

Мярка

Прогнозно
количество

1.1.

Зимен ватиран комплект – работно яке със сваляща се качулка и с
полугащеризон. Закопчаване на якето с цип и тик- так копчета , ластичен
маншет на ръкавите.

брой

20

1.2.

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен

брой

20

№

Спецификация на артикулите

І. Работно облекло мъжко
Работно облекло – костюм /яке и панталон/ ватирано

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и два горни, ластик от
двете страни на кръста. Закопчаване с цип и копчета. Панталон- два странични
и един заден джоб; ластик от двете страни на кръста
1.3.

Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , цветна

брой

ІІ. Работно облекло дамско

брой

40

Работно облекло дамско (туника и панталон) за работа в кухня – бяло
Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон в свободна кройка с
два джоба и ластик в кръста. Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 дишаща
материя, предпазвща от изпотяване

брой

4

брой

3

брой

5

2.4

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и два горни, ластик от
двете страни на кръста. Закопчаване с цип и копчета. Панталон- два странични
и един заден джоб; ластик от двете страни на кръста

брой

3

2.5

Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , бяла

брой

10

брой

2

брой

2

брой

5

брой

1

2.1.

Работно облекло дамско (туника и панталон) – цветно

2.2.

Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон в свободна кройка с
два джоба и ластик в кръста. Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 дишаща
материя, предпазвща от изпотяване
Елек ватиран

2.3.

Класически ватиран елек тип „грейка“ с два джоба. Материя: от лицев плат със
състав 100% полиестер тип „шифон“, капитонирана полиестерна вата
Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен

Предна престилка през врата бяла
2.6.

Престилка с джоб. Материя: памук/полиестер
Шапка пилотка бяла

2.7.

Изработена от памук/полиестер
Дамско яке- зимно

2.8.

Ватирано яке, 100% полиестер
ІІІ. Работно облекло за сервитьор
Мъжка риза бяла

3.1.

Мъжка риза с дълъг ръкав, класическа кройка, външен джоб, състав:памук

Мъжки елек

3.2.

Мъжки елек, гръб от габардин, закопчаване с четири копчета, два предни
джоба с филетки; коланче за регулиране на талията, поставени на гърба на
елека.

брой

1

брой

1

х

х

Мъжки панталон черен
Панталон, прав свободен, стандартна кройка, с три джоба
3.3.

ПЕ/П; 200г/м
ОБЩО:

Забележка: Размерите на артикулите ще бъдат уточнени при заявките за
поръчка след сключване на договор за изпълнение.
Прилагаме снимков и/или друг материал на предлаганите видове работно облекло, предмет на
настоящото предложение, както следва: приложен снимков материал.
ІІІ. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Всички доставени от нас артикули, предмет на поръчката ще са:
1.1. нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или явни
дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна
експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и съдържащи маркировка,

от която да е видно: модел, размер, тип материали, указания за почистване – пране, гладене,
химическо чистене, свиваемост и пр.
2. При изпълнение на доставките:
2.1. Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му
в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер на 3000 лв. (три хиляди
лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. Обявените количества са прогнозни, като в тях може
да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с
пълно усвояване на финансовия ресурс.
2.2. Заявката ще се извършва на телефон 0887 943997 ( посочете телефон за депозиране на заявки) , факс
.............( посочете факс а депозиране на заявки) или по електронен път на ел. адрес tashevsafety@gmail.com (
посочете адрес на ел. поща, на която да се депозират заявките от възложителя) .
2.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и
количество с приемо - предавателен протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за
доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от двете страни по
договора. За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол

(двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг
съотносим документ) от Възложителя.
2.4. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за
вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно
представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителя.

ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЯСТО НА ДОСТАВКА
1.Срок за доставка- 14(четиринадесет) календарни дни, след заявка на Възложителя.
Забележка: не повече от 14(четиринадесет) календарни дни, след заявка на Възложителя
2. Срок на договора - 31.12.2019г.

3.Срок на валидност на предложението –60 (шестдесет) календарни дни, считано
от датата определена за краен срок за получаване на оферти.
4.Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на
адрес: ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
1. Сме запознати с точните размери на предмета на доставка и се задължаваме да спазваме всички
условия на възложителя, посочени в публикуваната документация, техническата спецификация и
указанията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде
възложена..
2. Сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Ако бъдем избрани за
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
3. Запознати сме с проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата и
приемаме условията му без бележки и предложения.

4.Срок на валидност на офертата: Заявявам, че се считам обвързан от условията,
задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея,
представляващи нейно съдържание за срок 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за
получаване на офертите.

При тези данни комисията приема , че предложението за изпълнение на поръчката е в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
По отношение Ценовото предложение на участника , комисията установи че същото се
състои от две страници в оригинал , по образец, и съдържа следното:
І. Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 3000 лв. (три хиляди лева)
без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се сключва договор, като сключването на
договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако
нуждите му не изискват такава
1.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо прогнозно количество

работно облекло в размер на 2565,46лв. (две хиляди петстотин шестдесет и пет лева и 0.46 ст) без вкл.
ДДС, както следва:

Ед.цена в
лева без
ДДС

Общо в
лева без
ДДС

№

Спецификация на артикулите

Мярка

Прогнозно
количество

1

2

3

4

5

6

брой

20

52,85

1057,00

к.4 х к.5

І. Работно облекло мъжко
1.1.

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ ватирано

Зимен ватиран комплект – работно яке със сваляща се
качулка и с полугащеризон. Закопчаване на якето с цип и
тик- так копчета , ластичен маншет на ръкавите.
Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен

1.2.

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и
два горни, ластик от двете страни на кръста. Закопчаване
с цип и копчета. Панталон- два странични и един заден
джоб; ластик от двете страни на кръста

брой

20

35,05

701,00

1.3.

Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 ,
цветна

брой

40

4,60

184,00

ІІ. Работно облекло дамско

брой

брой

4

19,00

76,00

брой

3

20,55

61,65

брой

5

14,58

72,90

2.4

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и
два горни, ластик от двете страни на кръста. Закопчаване
с цип и копчета. Панталон- два странични и един заден
джоб; ластик от двете страни на кръста

брой

3

38,54

115,62

2.5

Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , бяла

брой

10

4,10

41,00

брой

2

6,48

12,96

Работно облекло дамско (туника и панталон) за работа в
кухня – бяло

2.1.

Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон
в свободна кройка с два джоба и ластик в кръста.
Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 дишаща
материя, предпазвща от изпотяване
Работно облекло дамско (туника и панталон) – цветно

2.2.

Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон
в свободна кройка с два джоба и ластик в кръста.
Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 дишаща
материя, предпазвща от изпотяване
Елек ватиран

2.3.

Класически ватиран елек тип „грейка“ с два джоба.
Материя: от лицев плат със състав 100% полиестер тип
„шифон“, капитонирана полиестерна вата
Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен

Предна престилка през врата бяла
2.6.

Престилка с джоб. Материя: памук/полиестер

Шапка пилотка бяла
2.7.

Изработена от памук/полиестер

брой

2

3,42

6,84

брой

5

33,30

166,50

брой

1

24,50

24,50

брой

1

27,67

27,67

брой

1

17,82

17,82

х

х

х

2565,46

Дамско яке- зимно
2.8.

Ватирано яке, 100% полиестер
ІІІ. Работно облекло за сервитьор
Мъжка риза бяла

3.1.

Мъжка риза с дълъг ръкав, класическа кройка, външен
джоб, състав:памук
Мъжки елек

3.2.

Мъжки елек, гръб от габардин, закопчаване с четири
копчета, два предни джоба с филетки; коланче за
регулиране на талията, поставени на гърба на елека.
Мъжки панталон черен
Панталон, прав свободен, стандартна кройка, с три джоба

3.3.

ПЕ/П; 200г/м
ОБЩО:

2.В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи
доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката.
3.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и
количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно
представената ценова оферта.
4.Начин на плащане: стойността на доставката се заплаща в левове по банков път в 10(десет)
дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустраненприемо-предавателен протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски
документ или друг съотносим документ) за извършената доставка.
Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на
възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния финансов ресурс
определен от възложителя
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към
изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради което
не са налице основания за отстраняването му и единодушно реши:
Допусна офертата на участника „Ташев Сейфти Продуктс “ ЕООД до етап за оценка
на офертата.

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на участниците,
които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия икономически най- изгодна

оферта, определена въз основа на следния критерий за възлагане „най – ниска цена“,
Комисията извърши следното класиране:
КЛАСИРА НА І-во място: „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД с предложена обща цена –
2557,61лв. (две хиляди петстотин петдесет и седем лева и 0.61 ст) лева без вкл. ДДС

КЛАСИРА НА ІІ-во място: „Ташев Сейфти Продуктс “ ЕООД , с предложена обща цена
2565,46лв. (две хиляди петстотин шестдесет и пет лева и 0.46 ст) без вкл. ДДС
Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) оригинален
екземпляр.
Настоящият протокол се състави на 08.07.2019г и предаде на Възложителя заедно с цялата
документация по разглежданата обществена поръчка на 09.07.2019г.

Председател: /п/ (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)
Членове:

1. /п/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)
2. /п/ (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

