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П Р О Т О К О Л № 2 

 

от дейността на комисията назначена със Заповед № 218/27.05.2016г. на Управителя 

на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на основание чл.34 от Закона за обществените 

поръчки /ЗОП- отм.,ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г./,    
   

във връзка провеждането на обществена поръчка- по вид открита процедура, на основание 

чл.103, ал.1 от ЗОП, при спазване на реда и условията на чл. 64 - чл. 75 от ЗОП, с предмет: 

„Доставка на работни обувки - прахо-, студо- и искрозащитни, за правоимащия персонал 

на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД", открита с Решение № 16/14.04.2016г. на Управителя 

на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД и Обявление за обществената поръчка от дата 

14.04.2016г., с УНП № 01558-2016-0014 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, 

и в изпълнение на т.18.1 и т.18.2 от Протокол №106/25.03.2016 г. от проведено заседание 

на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ" ЕАД, по одобрен Доклад с peг. № 01-00-

143/24.03.2016г. от Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 

 

 Състав на комисията, съгласно Заповед № 218/27.05.2016г. на Управителя на 

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, както следва: 

 - основни: 

Председател: 1. ……………………… в отдел „Обществени поръчки и проекти" при 

„БДЖ - Товарни превози" ЕООД; 

Членове: 

2. ……………………… в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

3. ……………………… на отдел „ЗБУТ и ОС" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

4. ……………………… в отдел „ЗБУТ и ОС" на „БДЖ – Товарни превози" ЕООД; 

5. ……………………… в отдел „Счетоводство", дирекция „Финанси и администрация на 

„БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 

 -резервни: 

Резервен председател: 1. ……………………… в отдел „Обществени поръчки и проекти" 

при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

Резервни членове: 

2. ……………………… в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

3. ……………………… в отдел „ЗБУТ и ОС" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

4. ……………………… при ПТП- София на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

5. ………………………  в отдел „Счетоводство", дирекция „Финанси и администрация на 

„БДЖ-Товарни превози" ЕООД.  

Забележка: Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, 

ал.3 от ЗОП. 

 I. В изпълнение на решенията на комисията, отразени в Протокол 1/27.05.2016 

г. от дейността й на дата 09.06.2016 г. в 13:30 часа, комисията се събра в основния си 

състав и продължи своята работа с разглеждане и оценка на Техническото предложение в 

кашон №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на допуснатия до този 

етап участник ТПКИ „Здравоход”, с рег.№ 48/25.05.2016г. по описа на „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД. След извършване на проверка за съответствие с образеца от 

документацията за участие в обществената поръчка и изискванията на Възложителя, 

комисията констатира, че: 
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Оферта № 1 
Вх. № 48/25.05.2016г., постъпила в 10:30 часа на участник: ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 
 
ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ – 
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
 
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                   ДА/НЕ/ 
                                                                                                                                       КОМЕНТАР  
 
1. Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение №15, 
съгласно изискванията на Възложителя и 
спецификата на обществената поръчка, 
подписана е от представляващия участника 
(изрично упълномощено от него лице) или 
представляващия обединението, съгласно 
споразумението за създаване на обединение 
или упълномощеното лице, съгласно 
нотариално заварени пълномощни от 
представляващите всеки един от членовете на 
обединението. 

  
ДА, 

 
Оригинал, подписан от Председателя на 

ТПКИ "Здравоход",   
страници - от стр. 1 до стр.48 

 
 
 

2. Образци/мостри на изделията, които ще се 
доставят. Участниците представят образци/ 
мостри от всяко изделие, изработени съгласно 
изискванията и условията на Спецификация за 
работни обувки цели- мъжки и дамски и 
работни обувки половинки-мъжки и дамски за 
нуждите на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД  
(Приложение № 1 към документацията) и 
придружени с необходимите документи. 

 
ДА, 

 
Образците на ТПКИ "Здравоход" са 
представени и придружени с необходимите 
документи, съгласно изискванията на 
Спецификацията (Приложение № 1 към 
документацията на обществената поръчка) 
и изискванията в образеца на Техническо 
предложение (Приложение №15) на 
Възложителя. 

3. Протоколи от изпитвания (оригинали), 
издадени от акредитирана лаборатория с 
дата след датата на публикуване на 
обявлението, удостоверяващи съответ-
ствието на представените образци с изисква-
нията на Спецификацията (Приложение №1 
към документацията на обществената 
поръчка).  
 

                             
ДА, 

 
1.За работни обувки цели мъжки: 
ТПКИ „Здравоход” е представил протоколи 
от изпитване от акредитирани 
лаборатории с дата след датата на 
публикуване на обявлението, удостове-
ряващи съответствието на представените 
образци с изискванията на Спецификацията 
(Приложение №1 към документацията на 
процедурата), както следва: 
 
- Протокол в оригинал №1809/04.05.2016г., 
от изпитване на: Кожи: Обувки. Готова 
обувка. Сая (горна част). Ходило /Работни 
обувки цели мъжки тип "Кубинка” №43, 
издаден  от акредитирана от ИА "БСА" 
изпитвателна лаборатория - Централна 
изпитвателна лаборатория за тилови 
имущества при Институт по отбрана-
"Професор Цветан Лазаров"-МО, гр.София 
(Сертификат за акредитация Рег.№33ЛИ); 
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3. Протоколи от изпитвания (оригинали), 
издадени от акредитирана лаборатория с 
дата след датата на публикуване на 
обявлението, удостоверяващи съответ-
ствието на представените образци с изисква-
нията на Спецификацията (Приложение №1 
към документацията на обществената 
поръчка).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Протокол в оригинал №30623/ 21.04.2016г., 
от изпитване на: Подплата трислойна 
/текстил студозащитен/-трикотажен плат, 
цвят сив, каширан с нетъкан текстилен 
материал и дунапрен за подплата и стелка 
на работни обувки цели-мъжки издаден на 
името на ТПКИ "Здравоход" от акредитирана 
от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория по 
текстил и багрила- Химикотехнологичен и 
металургичен университет-гр.София (Серти-
фикат за акредитация №141 ЛИ); 
 
-Протокол в оригинал № 1204016-1 от 
05.05.2016, от изпитване на директно лято 
ходило от двукомпонентен  полиуретан за 
цели мъжки работни обувки от 
акредитирана от Акредитационното тяло на 
Сърбия лаборатория за изпитване -ЦИС 
Институт Д.О.О. ЦИС лаборатория (CIS 
Institut doo), Белград. Сърбия - Сертификат 
за акредитация №01-057, преведен от 
заклет преводач; 
 
2. За работни обувки цели дамски:  
ТПКИ „Здравоход” е представил протоколи 
от изпитване от акредитирани лабора-
тории с дата след дата на публикуване на 
обявлението, удостовeряващи съответ-
ствието на представените образци с 
изискванията на Спецификацията 
(Приложение №1 от документацията на 
процедурата), както следва: 
 
- Протокол в оригинал №1810/04.05.2016г. 
от изпитване на : Ходило /Работни обувки 
цели дамски тип "Кубинка" №38, издаден от 
акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна 
лаборатория - Централна изпитвателна 
лаборатория за тилови имущества при 
Институт по отбрана "Професор Цветан 
Лазаров"-МО, гр.София (Сертификат за 
акредитация Рег.№33 ЛИ); 
 
- Протокол в оригинал №30623/21.04.2016г., 
от изпитване на: подплата трислойна/ 
текстил, студозащитен/ трикотажен плат, 
цвят сив, каширан с нетъкан текстилен 
материал и дунапрен за подплата и стелка 
на работни обувки цели-дамски, издаден от 
акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна 
лаборатория по текстил и багрила- Химико-
технологичен и металургичен университет-
гр.София (Сертификат за акредитация №141 
ЛИ); 
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3. Протоколи от изпитвания (оригинали), 
издадени от акредитирана лаборатория с 
дата след датата на публикуване на 
обявлението, удостоверяващи съответ-
ствието на представените образци с изисква-
нията на Спецификацията (Приложение №1 
към документацията на обществената 
поръчка).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Протокол в оригинал № 1204016/2 от 
05.05.2016г., от изпитване на директно лято 
ходило от двукомпонентен полиуретан за 
цели дамски работни обувки, издаден от 
акредитирана от Акредитационното тяло на 
Сърбия лаборатория за изпитване ЦИС 
Институт Д.О.О. ЦИС лаборатория (CIS 
Institut doo), Белград, Сърбия (Сертификат за 
акредитация №01-057), преведен от заклет 
преводач; 
 
3. За работни обувки половинки мъжки: 
ТПКИ „Здравоход” представя протоколи от 
изпитване от акредитирани лаборатории, с 
дата след датата на публикуване на 
обявлението, удостоверяващи съответ-     
ствието на представените образци с 
изискванията на Спецификацията 
(Приложение №1 от документацията на 
процедурата), както следва: 
 
 - Протокол в оригинал №1811/ 04.05.2016г. 
от изпитване на: Кожи: Обувки. Готова 
обувка. Сая (горна част). Ходило /Работни 
обувки половинки мъжки №43, издаден от 
акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна 
лаборатория - Централна изпитвателна 
лаборатория за тилови имущества при 
Институт по отбрана "Професор Цветан 
Лазаров"-МО, гр.София (Сертификат за 
акредитация Рег.№33ЛИ); 
 
- Протокол в оригинал №1811-1/ 
04.05.2016г. от изпитване на Кожи: Кожи 
обработени меки /подплата-естествена 
кожа-сив велур, за работни обувки 
половинки- мъжки, акредитирана от ИА 
"БСА" изпитвателна лаборатория - 
Централна изпитвателна лаборатория за 
тилови имущества при Институт по отбрана 
"Професор Цветан Лазаров"-МО, р.София 
(Сертификат за акредитация Рег.№33ЛИ); 
 
- Протокол в оригинал №1204016/3 от 
05.05.2016, от изпитване на директно лято 
ходило от двукомпонентен полиуретан за 
мъжки работни обувки, от акредитирана от 
Акредитационното тяло на Сърбия 
лаборатория за изпитване ЦИС Институт 
Д.О.О. ЦИС лаборатория (CIS Institut doo), 
Белград, Сърбия (Сертификат за 
акредитация №01-057), преведен от заклет 
преводач; 
 



5 

 

3. Протоколи от изпитвания (оригинали), 
издадени от акредитирана лаборатория с 
дата след датата на публикуване на 
обявлението, удостоверяващи съответствие-
то на представените образци с изискванията 
на Спецификацията (Приложение №1 към 
документацията на обществената поръчка).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. За работни обувки половинки дамски: 
ТПКИ „Здравоход” представя протоколи от 
изпитване от акредитирани лаборатории, с 
дата след датата на публикуване на 
обявлението, удостоверяващи съответ-
ствието на представените образци с 
изискванията на Спецификацията на 
Възложителя, както следва: 
 
- Протокол в оригинал №1812/04.05.2016г. 
от изпитване на: Кожи: Обувки. Готова 
обувка. Сая (горна част). Ходило /Работни 
обувки половинки дамски №38, издаден на 
името на ТПКИ "Здравоход" от акредитирана 
от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория - 
Централна изпитвателна лаборатория за 
тилови имущества при Институт по отбрана-
"Професор Цветан Лазаров"-МО. гр.София 
(Сертификат за акредитация Рег.№33ЛИ); 
 
- Протокол в оригинал №1812-
1/04.05.2016г. от изпитване на: Кожи: Кожи 
обработени меки /подплата - естествена 
кожа-сив велур за работни обувки 
половинки, дамски, издаден на името на 
ТПКИ "Здравоход" от акредитирана от ИА 
"БСА" изпитвателна лаборатория - 
Централна изпитвателна лаборатория за 
тилови имущества при Институт по отбрана 
"Професор Цветан Лазаров"-МО, гр.София 
(Сертификат за акредитация Рег.№33ЛИ); 
 
- Протокол в оригинал №1204016/4 от 
05.05.2016 от изпитване на директно лято 
ходило от двукомпонентен полиуретан за 
дамски работни обувки, издаден на името на 
ТПКИ "Здравоход" от акредитирана от 
Акредитационното тяло на Сърбия 
лаборатория за изпитване ЦИС Институт 
Д.О.О. ЦИС лаборатория (CIS Institut doo), 
Белград, Сърбия - Сертификат за 
акредитация №01-057, преведен от заклет 
преводач; 
 
5. За работни обувки за заварчици- искро 
и огнезащитни: 
ТПКИ „Здравоход” представя протоколи от 
изпитване от акредитирани лаборатории с 
дата след датата на публикуване на 
обявлението, удостоверяващи съответ-
ствието на представените образци с 
изискванията на Спецификацията на 
Възложителя, както следва: 
 



6 

 

3. Протоколи от изпитвания (оригинали), 
издадени от акредитирана лаборатория с 
дата след датата на публикуване на 
обявлението, удостоверяващи съответствие-
то на представените образци с изискванията 
на Спецификацията (Приложение №1 към 
документацията на обществената поръчка).  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Протокол в оригинал №1813/04.05.2016г. 
от изпитване на: Кожи: Обувки. Готова 
обувка. Сая (горна част). Ходило за работни 
обувки за заварчици: искро- и огнезащитни, 
№43, издаден на името на ТПКИ "Здравоход" 
от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна 
лаборатория – Централна изпитвателна 
лаборатория за тилови имущества при 
Институт по отбрана "Професор Цветан 
Лазаров"-МО. гр.София (Сертификат за 
акредитация Рег.№33 ЛИ); 
 
- Протокол в оригинал с рег. №1813-1/ 
04.05.2016г. от изпитване на: Кожи: Кожи, 
обработени меки /подплата- естествена, 
кожа-телешки велур, цвят сив, за работни 
обувки за заварчици: искро- и огнезащитни,  
издаден на името на ТПКИ "Здравоход" от 
акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна 
лаборатория- Централна изпитвателна 
лаборатория за тилови имущества при 
Институт по отбрана "Професор Цветан 
Лазаров"-МО, гр.София (Сертификат за 
акредитация  Рег.№33 ЛИ ); 
 
- Протокол в оригинал № 1204016/5 от 
05.05.2016 от изпитване на ходило от каучук 
за мъжки защитни обувки за заварчици, 
издаден на името на ТПКИ "Здравоход" от 
акредитирана от Акредитационното тяло на 
Сърбия лаборатория за изпитване ЦИС 
Институт Д.О.О. ЦИС лаборатория (CIS 
Institut doo), Белград. Сърбия (Сертификат за 
акредитация №01-057), преведен от заклет 
преводач. 

4. Декларация за съответствие, съгласно БДС 
EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-
2:2006 или еквивалентни, издадена от 
участника, че представеното изделие 
отговаря на посочените стандарти и 
изисквания в  Спецификацията на Възложи-
теля ((Приложение №1 към документацията 
на обществената поръчка).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДА, 

 
- Декларация за съответствие №01/ 
20.05.2016г., съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006, 
издадена от участника ТПКИ "Здравоход", че 
представеното изделие-работни обувки, 
цели, мъжки-модел 93156, категория 02, 
съгласно БДС EN ISO20347:2012, отговаря на 
посочените стандарти и изисквания в 
Спецификацията на Възложителя. Оригинал, 
подписан от Председателя на ТПКИ 
"Здравоход"- от стр. 80 до стр. 82; 
 
- Декларация за съответствие №02/ 
20.05.2016г., съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010 и БДСEN ISO/IEC 17050-2:2006, 
издадена от участника ТПКИ"Здравоход", че 
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4. Декларация за съответствие, съгласно БДС 
EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC17050-
2:2006 или еквивалентни, издадена от 
участника, че представеното изделие 
отговаря на посочените стандарти и 
изисквания в  Спецификацията на Възложи-
теля ((Приложение №1 към документацията 
на обществената поръчка).  
 

представеното изделие-работни обувки, 
цели, дамски-модел 93157, категория 02, 
съгласно БДС EN ISO 20347:2012, отговаря на 
посочените стандарти и изисквания в 
Спецификацията на Възложителя. Оригинал, 
подписан от Председателя на ТПКИ 
"Здравоход"- от стр. 83 до стр. 85. 
 
- Декларация за съответствие №03/ 
20.05.2016г, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006, 
издадена от участника ТПКИ"Здравоход", че 
представеното изделие-работни обувки, 
половинки, мъжки- модел 5554, категория 
02, съгласно БДС EN ISO 20347:2012, 
отговаря на посочените стандарти и 
изисквания в Спецификацията от 
документацията за участие в процедурата. 
Оригинал, подписан от Председателя на 
ТПКИ "Здравоход”- от стр. 86 до стр. 88. 
 
- Декларация за съответствие №04/ 
20.05.2016г., съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006, 
издадена от участника ТПКИ "Здравоход", че 
представеното изделие-работни обувки, 
половинки, дамски- модел 5556, категория 
02, съгласно БДС EN ISO 20347:2012, 
отговаря на посочените стандарти и 
изисквания в Спецификацията от 
документацията за участие в процедурата. 
Оригинал, подписан от Председателя на 
ТПКИ "Здравоход"- от стр. 89 до стр. 91. 
 
- Декларация за съответствие №05/ 
20.05.2016г.,   съгласно БДС EN ISO/IEC 
17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-
2:2006, издадена от участника ТПКИ 
"Здравоход” че представеното изделие-
работни обувки за заварчици: искро- и 
огнезащитни-модел 062, категория на 
защита S3 (обезопасяващи), съгласно БДС EN 
ISO 20345:2011, отговаря на посочените 
стандарти изисквания в Спецификацията от 
документацията за участие в процедурата. 
Оригинал, подписан от Председателя на 
ТПКИ "Здравоход"-  от стр. 92 до стр. 94. 
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5. За вложените в образците естествена кожа 
- лицева и хастарска, текстилни материали, 
ходила, фортове, табани да се представят 
оригинали на сертификати за качество от 
производителите им, с дати на издаване след 
датата на обявяване на настоящата 
обществена поръчка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Сертификат за качество- в оригинал, за 
лицева хидрофобизирана естествена гладка 
кожа от едър рогат добитък, цвят черен, с 
дебелина 1.85 mm, за работни обувки цели- 
мъжки и дамски, за работни обувки 
половинки- мъжки и дамски и за работни 
обувки за заварчици- искро- и огнезащитни, 
издаден от производителя- Изх. № 16-71/ 
17.05.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
естествена лицева хидрофобизирана кожа от 
едър рогат добитък, цвят черен, за яка на 
работни обувки цели-мъжки и дамски и на 
работни обувки за заварчици- искро- и 
огнезащитни, издаден от производителя - 
Изх. №16-77/17.05.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
естествена кожа-телешки велур, цвят сив за 
подплата на работни обувки половинки-
мъжки и дамски и на работни обувки за 
заварчици-искро- и огнезащитни и на 
подвижната стелка, издаден от произво-
дителя - Изх. №16-72/17.05.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
естествена кожа с дебелина 2.5 mm за табан 
на работни обувки за заварчици- искро- и 
огнезащитни, издаден от производителя -
Изх. № 16-73/ 17.05.2016г.; 
- Сертификат за качество в оригинал за 
студозащитна, трислойна текстилна 
подплата- трикотажен плат, сив на цвят, 
каширан с нетъкан текстилен материал и 
дунапрен, издаден от производителя с дата 
26.04.2016г., преведен от заклет преводач; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
износоустойчив, нетъкан текстилен 
материал, сив на цвят, издаден от 
производителя - дата 26.04.2016г., преведен 
от заклет преводач; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
подсилващ нетъкан текстилен материал, сив 
на цвят, вложен в образците на работни 
обувки, цели - мъжки и дамски; на работни 
обувки, половинки - мъжки и дамски и на 
работни обувки за заварчици - искро и огне-
защитни, издаден от производителя – дата 
26.04.2016г., преведен от заклет преводач; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
нетъкан текстилен материал за табани с 
дебелина 2,5 mm, вложен в табаните на 
образците на работни обувки, цели - мъжки 
и дамски и на работни обувки, половинки-
мъжки и дамски,  издаден от производителя 
с дата 26.04.2016г., преведен от заклет 
преводач; 
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5.За вложените в образците естествена кожа 
- лицева и хастарска, текстилни материали, 
ходила, фортове, табани да се представят 
оригинали на сертификати за качество от 
производителите им, с дати на издаване след 
датата на обявяване на настоящата 
обществена поръчка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Сертификат за качество- в оригинал, за 
студозащитни, текстилни антистатични и 
антибактериални стелки за защитни обувки, 
вложени в образците на работни обувки, 
цели - мъжки и дамски, издаден от 
производителя - дата 26.04.2016г.. преведен 
от заклет преводач; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
текстилни антистатични и антибактериални 
стелки, вложени в образците на работни 
обувки, половинки - мъжки и дамски и на 
работни обувки за заварчици - искро и 
огнезащитни, издаден от производителя - 
дата 26.04.2016г., преведен от заклет 
преводач; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
конци Nm 30/3 ПЕК, цвят черен, вложени в 
образците на работни обувки, цели - мъжки 
и дамски; на работни обувки, половинки - 
мъжки и дамски и на работни обувки за 
заварчици - искро и огнезащитни, издаден 
от производителя-дата 25.04.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
конци Nm 40/3 ПЕК, цвят черен, вложени в 
образците на работни обувка, цели - мъжки 
и дамски и на работни обувки, половинки - 
мъжки и дамски, издаден от произво-
дителя- дата 25.04.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
конци Nm 40/3 ПЕК, цвят кафяв, вложени в 
образците на работни обувки, половинки - 
мъжки и дамски, издаден от производителя- 
дата 25.04.2016г.; 
- Сертификат за качество - в оригинал, за 
конци Nm 40/3 ПЕК, цвят сив, вложени в 
образците на работни обувки, цели - мъжки 
и дамски; на работни обувки, половинки - 
мъжки и дамски и на работни обувки за 
заварчици - искро и огнезащитни,  издаден 
от производителя - дата 25.04.2016г.; 
- Сертификат за качество-  в оригинал, за 
конци Nm 20/3 ПЕК, цвят черен, вложени в 
образците на работни обувки за заварчици - 
искро и огнезащитни, издаден от произво-
дителя- дата 25.04.2016г. 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
връзки за обувки, цвят черен - 180 см, 100% 
ПЕК, вложени в образците на работни 
обувки, цели - мъжки и на работни обувки за 
заварчици - искро и огнезащитни,  издаден 
от производителя-дата 27.04.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
връзки за обувки, цвят черен - 160 см, 100% 
ПЕК, вложени в образците на работни 
обувки, цели - дамски, издаден от 
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5. За вложените в образците естествена кожа 
- лицева и хастарска, текстилни материали, 
ходила, фортове, табани да се представят 
оригинали на сертификати за качество от 
производителите им, с дати на издаване след 
датата на обявяване на настоящата 
обществена поръчка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

производителя-дата 27.04.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
връзки за обувки, цвят черен - 75 см, 100% 
ПЕК, вложени в образците на работни 
обувки, половинки - мъжки и дамски, 
издаден от производителя-дата 27.04.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
плоскозалепваща лента (велкро), вложена в 
образците на работни обувки за заварчици – 
искро- и огнезащитни, издаден от 
производителя-дата 22.04.2016г.; 
- Сертификат за качество - в оригинал, за 
неделими ципове (метални), вложени в 
образците на работни обувки за заварчици - 
искро и огнезащитни,  издаден от произво-
дителя- дата 22.04.2016г. 
- Сертификат за качество - в оригинал, за 
ходила-директно ляти от износоустойчива 
двукомпонентна полиуретанова смес, 
грайферни, маслоустойчиви, противо-
хлъзгащи, антистатични за работни обувки 
цели-мъжки и за работни обувки 
половинки-мъжки, вложени в образците на 
работни обувки, цели -мъжки и на работни 
обувки, половинки – мъжки,  издаден от 
производителя - Изх.№ СК2716/18.05.2016г. 
- Сертификат за качество-  в оригинал, за 
ходила-директно ляти от износоустойчива 
двукомпонентна полиуретанова смес, 
грайферни, маслоустойчиви, противоплъз-
гащи, антистатични за работни обувки цели-
дамски и за работни обувки половинки-
дамски,  издаден от производителя - Изх. 
№СК2816/18.05.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
ходила от каучук, грайферни, противоплъз-
гащи, маслоустойчиви топлозащитни, 
антистатични за работни обувки за 
заварчици- искро- и огнезащитни, вложени в 
образците на работни обувки за заварчици – 
искро- и огнезащитни,  издаден от 
производителя - Изх.№ 16-76/ 17.05.2016г.; 
- Сертификат за качество - в оригинал, за 
фортове от кожоподобен материал за 
работни обувки цели мъжки, вложени в 
образците на работни обувки, цели— 
мъжки,  издаден от производителя – изх. 
№32/11.05.2016г.; 
- Сертификат за качество - в оригинал, за 
фортове от кожоподобен материал за 
работни обувки цели дамски, вложени в 
образците на работни обувки, цели – дамски,  
издаден от производителя – изх. №33/1 
1.05.2016г.; 
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5. За вложените в образците естествена кожа 
- лицева и хастарска, текстилни материали, 
ходила, фортове, табани да се представят 
оригинали на сертификати за качество от 
производителите им, с дати на издаване след 
датата на обявяване на настоящата 
обществена поръчка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Сертификат за качество- в оригинал, за 
фортове от кожоподобен материал, за 
работни обувки половинки мъжки,  издаден 
от производителя – изх. №34/11.05.2016г.           
- Сертификат за качество - в оригинал, за 
фортове от кожоподобен материал, вложени 
в образците на работни обувки, половинки - 
дамски,  издаден от производителя - изх. 
№35/11.05.2016г.;           
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
фортове от кожоподобен материал, вложени 
в образците на работни обувки за заварчици 
– искро- и огнезащитни,  издаден от 
производителя – изх. №36/11.05.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
табани от нетъкан текстилен материал за 
работни обувки цели мъжки, издаден от 
производителя –изх. №27/11.05.2016г.;  
 -Сертификат за качество- в оригинал, за 
табани от нетъкан текстилен материал, за 
работни обувки цели дамски, издаден от 
производителя -изх. №28/11.05.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
табани от нетъкан текстилен материал за 
работни обувки половинки мъжки, издаден 
от производителя – изх. №29/11.05.2016г ; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
табани от нетъкан текстилен материал за 
работни обувки половинки дамски, издаден 
от производителя – изх. №30/11.05.2016г.; 
- Сертификат за качество- в оригинал, за 
табани от естествена кожа за работни 
обувки за заварчици- искро- и огнезащитни. 
издаден от производителя- изх. №31/ 
11.05.2016г.          

6. Декларация от участника за лицевите и 
хастарски материали, че отговарят на 
изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС 
и/или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на 
Министерство на околната среда и водите за 
съдържание на ароматни амини РСР, TCP, хром 
VI, формалдехид и азо- багрила, с дата след 
датата на обявяване на процедурата; 
 

 
ДА, 

Участникът ТПКИ "Здравоход"  е представил 
5/пет/ броя декларации /в оригинал/ за 
работни обувки цели- мъжки и дамски, за 
работни обувки половинки- мъжки и дамски 
и за работни обувки за заварчици- от стр. 
185-стр.189. 
 

7.  Участникът да представи за производителя 
на лицевите и хастарски естествени кожи- 
сертификат за управление на качеството по 
ISO-9001:2008 или еквивалент и сертификат  
БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалент, и за 
производителя на текстилния хастар, 
ходилата, табаните, фортовете, сертификат 
за управление на качеството по ISO-9001:2008 
или еквивалент. 
 

 
ДА, 

/ стр.190-стр.199/ 
- Участникът  е предоставил сертификат за 
управление качеството съгласно ISO 
9001:2008 на производителя "Техномат-
Меркурий" ЕООД на лицевите и хастарски 
естествени кожи- Сертификат №CI/077 
10IQ(BG), дата на издаване: 12.09.2015г., 
издаден от Сертификейшън Интернашънъл- 
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Великобритания; нотариално заверено 
копие; 
- Сертификат на система за управление на 
качеството съгласно БДС EN ISO 14001:2005 
на производителя "Техномат-Меркурий" 
ЕООД на лицевите и хастарски естествени 
кожи. Сертификат с Рег.№32104150185/  
28.09.2015г., издаден от Тюф Норд България 
ЕООД; нотариално заверено копие. 
- Сертификат за управление на качеството 
по ISO 9001:2008 на производителя ТД 
Сидерма АД / S.C. Siderma S.А.-Букурещ, 
Румъния на текстилния хастар -Сертификат 
№ 01182, дата на издаване: 16.06.2014г., 
издаден от Ол Серт Системс-Италия и на 
Анекс към него, преведени от заклет 
преводач; нотариално заверено копие. 
- Сертификат за управление на качеството 
по ISO 9001:2008 на производителя ТПКИ 
"Здравоход" на ходилата (елемент от 
директно ляти обувки) на работни обувки 
цели- мъжки и дамски и на работни обувки 
половинки-мъжки и дамски – Сертификат 
№CI/7252 (BG), дата на издаване: 
03.04.2014г издаден от Сертификейшън 
Интернашънъл- Великобритания – нота-
риално заверено копие. 
- Сертификат за управление на качеството 
по ISO 9001:2008 на производителя 
"Техномат-Меркурий" ЕООД на ходилата на 
работни обувки за заварчици – Сертификат 
№ CI/07710IQ(BG)/12.09.2015г., издаден от 
Сертификейшън Интернашънъл-Великобри-
тания- нотариално заверено копие. 
- Сертификат за управление на качеството 
по ISO 9001:2008 на производителя КОИ 
"Ралица" на табаните и фортовете – 
Сертификат изх.№CI/15769(BG)/20.01.2016г 
издаден от Сертификейшън Интернашънъл-
Великобритания, нотариално заверено 
копие. 

8.  Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП, по 
преценка на участника- Приложение №12 към 
документацията на обществената поръчка. 

ДА, 
Участникът  ТПКИ „Здравоход” е посочил 
изрично кои документи и информация 
от Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката представляват 
конфиденциална информация.Оригинал, 
подписан от Председателя на ТПКИ 
„Здравоход”, страници- от 244 до 249. 

 
Други приложени документи към Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката, по преценка на участника ТПКИ  "Здравоход", свързани с изпълнението на 
поръчката и посочените в документацията изисквания, както следва: 
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9. Декларации от участника удостоверяващи производителя на образците и вида на 
изделието, което ще се доставя и неговата характеристика съгласно чл.4. т.1 и 4 от Закона 
за защита на потребителите: 
- Декларация от участника ТПКИ "Здравоход"- в оригинал, удостоверяваща производителя на 
образците и вида на изделията, които ще се доставят и техните  характеристики, съгласно чл.4, 
т.1 и т.4 от Закона за защита на потребителите за работни обувки, цели-мъжки и дамски за 
нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, подписана от Председателя на ТПКИ "Здравоход" 
(дата: 20.05.2016г.), страници- от 55 до 63; 
- Декларация от участника ТПКИ "Здравоход", удостоверяваща производителя на образците и 
вида на изделията, които ще се доставят и техните характеристики съгласно чл.4, т.1 и 4 от 
Закона за защита на потребителите за работни обувки, половинки- мъжки и дамски за нуждите 
на ''БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ "Здравоход" 
(дата:20.05.2016г.); страници- от 64 до71; 
- Декларация от дата:20.05.2016г.  от участника ТПКИ "Здравоход", удостоверяваща 
производителя на образците и вида на изделията, които ще се доставят и техните 
характеристики съгласно чл.4, т.1 и 4 от Закона за защита на потребителите за работни обувки за 
заварчици- искро- и огнезащитни за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД Оригинал, 
подписан от Председателя на ТПКИ "Здравоход"- страници- от 72 до 79. 
 
10.  Инструкция за правилна употреба и съхранение на работни обувки, цели-мъжки и 
дамски /дата:20.05.2016г./. Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ "Здравоход"; 
страници- от 200 до 208; 
 
11. Инструкция за правилна употреба и съхранение на работни обувки, половинки- мъжки 
и дамски /дата:20.05.2016г./. Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ "Здравоход"- 
страници- от 209 до 217; 
 
12. Инструкция за правилна употреба и съхранение на работни обувки за заварчици- искро 
и огнезащитни /дата:20.05.2016г./. Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ "Здравоход"-
страници- от 218 до 225; 
 
13. Декларация за гаранционния срок на предлаганите от ТПКИ "Здравоход" работни 
обувки /дата: 19.05.2016г./. Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ "Здравоход"- 
страница- 226; 
 
14. Гаранционна карта за предлаганите от ТПКИ "Здравоход" работни обувки /дата: 
20.05.2016г./. Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ "Здравоход"-страници – от 227 до 
228. 
 
15. Сертификат за качество за предлаганите от ТПКИ "Здравоход" работни обувки за 
нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, дата: 20.05.2016г. Оригинал, подписан от 
Председателя на ТПКИ "Здравоход"-страници - от 229 до 230; 
 
16. Декларация за маркировката на представените от участника ТПКИ "Здравоход" 
образци/мостри на работни обувки за правоимащия персонал на "БДЖ-Товарни превози" 
ЕООД /дата:20.05.2016г./.  Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ "3дравоход"- 
страници- от 231 до 233; 
 
17. Декларация за съгласие с поставените условията на Възложителя във връзка с 
изпълнението на поръчката, дата: 19.05.2016г. Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ 
"Здравоход"-страница- 234; 
 
18. Декларация за срок за изпълнение на поръчката /дата:19.05.2016г./. Оригинал, подписан 
от Председателя на ТПКИ "Здравоход"- страница – 235; 
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19. Заверено копие на Сертификат за акредитация с рег. № ЗЗЛИ/26.01.2015г. на акреди-
тирана от ИА „БСА" изпитвателна лаборатория - Централна изпитвателна лаборатория за 
тилови имущества при Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"-МО, гр.София. 
Копие, заверено "вярно с оригинала"- страница -236; 
 
20.  Заверено копие на Сертификат за акредитация с рег. № 141ЛИ/30.07.2014г. на 
акредитирана от „БСА" изпитвателна лаборатория по текстил и багрила- Химикотехно-
логичен и металургичен университет, гр.София. Копие, заверено "вярно с оригинала"-
страница – 237; 
 
21. Заверено копие на Сертификат за акредитация с рег.№36-ЛИ/26.03.2015г. на 
акредитирана от ИА „БСА" изпитвателна лаборатория "Булдекор" ЕООД- гр.София. Копие, 
заверено "вярно с оригинала"- страница-238; 
 
22. Заверено копие на Сертификат за акредитация с рег. №01-057 на акредитирана от 
акредитационното тяло на Сърбия- лаборатория за изпитване ЦИС Институт Д.О.О. ЦИС 
лаборатория (CIS Institut doo), Белград, Сърбия, преведен от заклет преводач. Копие, 
заверено "вярно с оригинала"- страници – от 239 до 240; 
 
23. Декларация за безопасност и безвредност на Работните обувки, предложени от ТПКИ 
"Здравоход", от дата:20.05.2016г. Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ "Здравоход"-
страници - от 241 до 243; 
 
24. Технологична карта за производство на изделията, както следва: 
-Технологична карта за производство на изделията: работни обувки, цели, мъжки-модел 
93156. цвят черен, категория 02, съгласно БДС EN ISO 20347:2012 за нуждите на "БДЖ- 
Товарни превози"ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената 
поръчка (№001/дата: 19.05.2016г.). Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ 
"Здравоход"- страници- от 95 до 96; 
 
- Технологична карта за производство на изделията: работни обувки, цели, дамски-модел 
93157, цвят черен, категория 02, съгласно БДС EN ISO 20347:2012 за нуждите на "БДЖ- 
Товарни превози"ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената 
поръчка (№002/дата: 19.05.2016г.). Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ 
"Здравоход"-страници- от 97 до 98; 
 
- Технологична карта за производство на изделията: работни обувки, половинки, мъжки- 
модел 5554. цвят черен, категория 02, съгласно БДС EN ISO 20347:2012 за нуждите на "БДЖ- 
Товарни превози"ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената 
поръчка (№003/дата: 19.05.2016г.). Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ 
"Здравоход'"-страници- от 99 до 100; 
 
- Технологична карта за производство на изделията: работни обувки, половинки, дамски- 
модел 5556. цвят черен, категория 02, съгласно БДС EN ISO 20347:2012 за нуждите на "БДЖ- 
Товарни превози"ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената 
поръчка (№004/дата: 19.05.2016г.). Оригинал, подписан от Председателя на ТПКИ 
"Здравоход'"-страници- от 101 до 102; 
 
- Технологична карта за производство на изделията: работни обувки за заварчици-искро и 
огнезащитни- модел 062, цвят черен, категория на защита S3, съгласно БДС EN ISO 
20345:2011 за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД, с дата на издаване, след датата на 
обявяване на обществената поръчка (№005/дата:19.05.2016г.) Оригинал, подписан от 
Председателя на  ТПКИ "Здравоход"- страници- от 103 до 104. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията от таблицата по-горе е заличена на основание, чл.22б, ал.3 

от ЗОП, във връзка с предоставена от участника ТПКИ „Здравоход” декларация по чл. 33, 

ал.4 от ЗОП, че същата е с конфиденциален характер. 

 II. След извършване на горепосочените проверки, комисията взе решение да 

допусне участника ТПКИ „Здравоход” до оценка на Техническото предложение 

(Приложение № 15 към документацията за участие в обществената поръчка), по показател 

ТО - оценка на техническа оферта с относителна тежест 50%, съобразно одобрената от                                                                                                                         

Възложителя „Методика за оценка на офертите” по критерий „икономически най-изгодна 

оферта” (Приложение А към документацията за участие), както следва: 

Допуснатият до този етап участник ТПКИ „ЗДРАВОХОД” ще бъде класиран по 

следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка 

(КО):  

КО = ТО + ЦО 

КО -комплексна 

оценка 
ТО - оценка на техническа оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

ЦО - оценка на ценова оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

 Оценката на Техническото предложение на участника ” ТПКИ „ЗДРАВОХОД по 

показател „ТО- оценка на техническа оферта, с относителна тежест 50%” ще се извърши, 

както следва: 

1.За артикул: работни обувки цели-мъжки: 

         (Т1  +  Т2 +  Т3+Т4 + Т5) 

ТО =  -------------------------------------------------------------- х50, където: 

  5 

ПОКАЗАТЕЛИ  
за работни обувки цели-мъжки 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на  участника                   

ТПКИ 
„ЗДРАВОХОД” 

СТОЙНОСТИ                              
от Спецификацията 

на Възложителя 

Т1 
                                                                                                                                                                    
- оценка за якост на свързване сая/ходило          
    
 

 
9,1 ±1 

> 4,0 При разкъсване                

> 3,0 

Т2 
- съпротивление на раздиране  163,1±18,8 ≥120 

Т3 
- водопоглъщане                                                                                       6,2±0,1 < 30 

Т4 
- водопропускливост                                                                                0,02 ≤0,2 

Т5 
- устойчивост на въздействие на течности  
(масла)                            

0,4 ≤2,0 

ТО- 
 
-сумата по показатели Т1, Т2, T3, Т4 и Т5 на  участника ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

Плик №2 на участника ТПКИ „Здравоход”  може 
да бъде оценен: 

 

ДА, 
Членовете на комисията, притежаващи 
професионална компетентност, свързана с 
предмета на поръчката установиха, че 
Техническото предложение на участника е с 
необходимите показатели, които са 
доказани с приложените протоколи от 
изпитвания и отговарят на изискванията на 
всички параметри от Спецификацията 
(Приложение № 1 към документацията на 
обществената поръчка) на Възложителя. 
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Т1 - оценка за якост на свързване сая/ходило за работни обувки цели-мъжки, както 

следва:  

Стойността на n-тия участник 

Т1=  -------------------------------------------------------------- =   9,1 = 1 

 Най-висока предложена стойност          9,1 

 

 

Т2 - оценка за съпротивление на раздиране за работни обувки цели-мъжки, както следва: 

 

Стойността на n-тия участник 

Т2=  -------------------------------------------------------------- =   163,1 = 1 

 Най-висока предложена стойност   163,1 

 

Т3- оценка за водопоглъщане за работни обувки цели-мъжки,  както следва: 

 

Най-ниска предложена стойност 

ТЗ=                   ------------------------------------------------------------- =      6,2   =  1 

                                                           Стойността на n-тия участник                                 6,2 

 

Т4 - оценка за водопропускливост за работни обувки цели-мъжки, както следва: 

 

Най-ниска предложена стойност 

Т4=  -------------------------------------------------------------- =   0,02  = 1 

 Стойността на n-тия участник           0,02 

 
 

Т5 - оценка за устойчивост на въздействие на течности (масла) за  работни обувки цели-

мъжки, както следва: 

Най-ниска предложена стойност 

Т5=      ------------------------------------------------------------- =       0,4    = 1 

                         Стойността на n-тия участник                      0,4 

 
 
 
 

 

ТО работни обувки цели-мъжки =  1+1+1+1+1  х 50 = 50 

                                                            5 
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2.За артикул: работни обувки цели-дамски: 

         (Т1  +  Т2 +  Т3+Т4 + Т5) 

ТО =  -------------------------------------------------------------- х 50, където: 

         5 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  
за работни обувки цели-дамски 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на  участника                   

ТПКИ 
„ЗДРАВОХОД” 

СТОЙНОСТИ                              
от Спецификацията 

на Възложителя 

Т1 
                                                                                                                                                                    
- оценка за якост на свързване сая/ходило          
    

 
9,2 ±2,3 

 

> 4,0 При разкъсване                

> 3,0 

Т2 
- съпротивление на раздиране  163,1±18,8 ≥120 

Т3 
- водопоглъщане                                                                                       6,2±0,1 < 30 

Т4 
- водопропускливост                                                                                0,02 ≤0,2 

Т5 
- устойчивост на въздействие на течности  
(масла)                            

0,4 ≤2,0 

ТО- 
 
-сумата по показатели Т1, Т2, T3, Т4 и Т5 на  участника ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

 

Т1 - оценка за якост на свързване сая/ходило  за работни обувки цели-дамски, както 

следва:  

Стойността на n-тия участник 

Т1=  -------------------------------------------------------------- =   9,2 = 1 

 Най-висока предложена стойност          9,2 

 

Т2 - оценка за съпротивление на раздиране за работни обувки цели-дамски, както следва: 

Стойността на n-тия участник 

Т2=  -------------------------------------------------------------- =   163,1 = 1 

 Най-висока предложена стойност   163,1 

 

Т3- оценка за водопоглъщане за работни обувки цели-дамски,  както следва:: 

Най-ниска предложена стойност 

ТЗ=                    ------------------------------------------------------------- =       6,2   =  1 

                                                       Стойността на n-тия участник                                       6,2 

 

Т4 - оценка за водопропускливост за работни обувки цели-дамски, както следва: 

Най-ниска предложена стойност 

Т4=  -------------------------------------------------------------- =   0,02  = 1 

 Стойността на n-тия участник           0,02 
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Т5 - оценка за устойчивост на въздействие на течности (масла) за работни обувки цели-

дамски, както следва: 

Най-ниска предложена стойност 

Т5=      ------------------------------------------------------------- =         0,4    = 1 

                          Стойността на n-тия участник                         0,4 

 
 
 

ТО работни обувки цели-дамски =  1+1+1+1+1  х 50 = 50 

                                                           5 

 

 

3.За артикул: работни обувки половинки-мъжки:  

 

         (Т1  +  Т2 +  Т3+Т4 + Т5) 

ТО =  -------------------------------------------------------------- х 50, където: 

  5 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

за работни обувки половинки-мъжки 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на  участника                   

ТПКИ 
„ЗДРАВОХОД” 

СТОЙНОСТИ                              
от Спецификацията 

на Възложителя 

Т1 
                                                                                                                                                                    
- оценка за якост на свързване сая/ходило          
    
 

 
12,7 ±5,2 

 

> 4,0 При разкъсване                

> 3,0 

Т2 
- съпротивление на раздиране  163,1±18,8 ≥120 

Т3 
- водопоглъщане                                                                                       6,2±0,1 < 30 

Т4 
- водопропускливост                                                                                0,02 ≤0,2 

Т5 
- устойчивост на въздействие на течности  
(масла)                            

0,4 ≤2,0 

ТО- 
-сумата по показатели Т1, Т2, T3, Т4 и Т5 на  участника ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

 

Т1 - оценка за якост на свързване сая/ходило работни обувки половинки-мъжки, както 

следва:  

Стойността на n-тия участник 

Т1=  -------------------------------------------------------------- =   12,7 = 1 

 Най-висока предложена стойност          12,7 
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Т2 - оценка за съпротивление на раздиране работни обувки половинки-мъжки, както 

следва: 

Стойността на n-тия участник 

Т2=  -------------------------------------------------------------- =   163,1 = 1 

 Най-висока предложена стойност   163,1 

 

 

Т3- оценка за водопоглъщане работни обувки половинки-мъжки,  както следва:: 

Най-ниска предложена стойност 

ТЗ=                 ------------------------------------------------------------- =      6,2   =  1 

                                                             Стойността на n-тия участник                              6,2 

 

Т4 - оценка за водопропускливост работни обувки половинки-мъжки, както следва: 

 

Най-ниска предложена стойност 

Т4=  -------------------------------------------------------------- =   0,02  = 1 

 Стойността на n-тия участник           0,02 

 
 

Т5 - оценка за устойчивост на въздействие на течности (масла) работни обувки 

половинки-мъжки, както следва: 

 

Най-ниска предложена стойност 

Т5=      ------------------------------------------------------------- =     0,4    = 1 

 Стойността на n-тия участник   0,4 

 

 

 

ТО работни обувки половинки-мъжки =  1+1+1+1+1  х 50 = 50 

                                                                    5 

 

 

4.За артикул: работни обувки половинки-дамски  

 

         (Т1  +  Т2 +  Т3+Т4 + Т5) 

ТО =  -------------------------------------------------------------- х 50, където: 

  5 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
за  работни обувки половинки-дамски 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на  участника                   

ТПКИ 
„ЗДРАВОХОД” 

СТОЙНОСТИ                              
от Спецификацията 

на Възложителя 

Т1 
                                                                                                                                                                    
- оценка за якост на свързване сая/ходило          
    
 

 
9,1 ±3 

 

> 4,0 При разкъсване                

> 3,0 

Т2 
- съпротивление на раздиране  163,1±18,8 ≥120 

Т3 
- водопоглъщане                                                                                       6,2±0,1 < 30 

Т4 
- водопропускливост                                                                                0,02 ≤0,2 

Т5 
- устойчивост на въздействие на течности  
(масла)                            

0,4 ≤2,0 

ТО- 
 
-сумата по показатели Т1, Т2, T3, Т4 и Т5 на  участника ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 
 

 

Т1 - оценка за якост на свързване сая/ходило за  работни обувки половинки-дамски, 

както следва:  

Стойността на n-тия участник 

Т1=  -------------------------------------------------------------- =   9,1 = 1 

 Най-висока предложена стойност          9,1 

 
 

Т2 - оценка за съпротивление на раздиране за  работни обувки половинки-дамски, 

както следва: 

Стойността на n-тия участник 

Т2=  -------------------------------------------------------------- =   163,1 = 1 

 Най-висока предложена стойност   163,1 

 
 

Т3- оценка за водопоглъщане за  работни обувки половинки-дамски,  както следва:: 

Най-ниска предложена стойност 

ТЗ=      ------------------------------------------------------------- =      6,2   =  1 

                                                           Стойността на n-тия участник                    6,2 

 

Т4 - оценка за водопропускливост за  работни обувки половинки-дамски, както 

следва: 

Най-ниска предложена стойност 

Т4=  -------------------------------------------------------------- =   0,02  = 1 

 Стойността на n-тия участник          0,02 
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Т5 - оценка за устойчивост на въздействие на течности (масла) за  работни обувки 
половинки-дамски, както следва: 

 

Най-ниска предложена стойност 

Т5=      ------------------------------------------------------------- =    0,4    = 1 

 Стойността на n-тия участник  0,4 

 

 

ТО работни обувки половинки-мъжки =  1+1+1+1+1  х 50 = 50 

                       5 

 

5. За артикул: работни обувки за заварчици-искро и огнезащитни:      

 

                                                                            (Т1  +  Т2 +  Т3+Т4 + Т5) 

ТО =  -------------------------------------------------------------- х 50, където: 

                               5 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

работни обувки за заварчици-искро и 
огнезащитни 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на  участника                   

ТПКИ 
„ЗДРАВОХОД” 

СТОЙНОСТИ                              
от Спецификацията 

на Възложителя 

Т1 
                                                                                                                                                                  
- оценка за якост на свързване сая/ходило          
    

 
8,1 ±2,3 

                                              

> 5,0  

Т2 
- съпротивление на раздиране  163,1±18,8 ≥120 

Т3 
- водопоглъщане                                                                                       6,2±0,1 < 30 

Т4 
- водопропускливост                                                                                0,02 ≤0,2 

Т5 
- устойчивост на въздействие на течности  
(масла)                            

0,5 ≤2,0 

ТО- 
 
-сумата по показатели Т1, Т2, T3, Т4 и Т5 на  участника ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 
 

 

Т1 - оценка за якост на свързване сая/ходило за работни обувки за заварчици-искро и 

огнезащитни, както следва:  

Стойността на n-тия участник 

Т1=  -------------------------------------------------------------- =   8,1 = 1 

 Най-висока предложена стойност          8,1 

 

Т2 - оценка за съпротивление на раздиране за работни обувки за заварчици-искро и 

огнезащитни, както следва: 
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Стойността на n-тия участник 

Т2=  -------------------------------------------------------------- =   163,1 = 1 

 Най-висока предложена стойност   163,1 

 

Т3- оценка за водопоглъщане за работни обувки за заварчици-искро и огнезащитни,  

както следва:: 

Най-ниска предложена стойност 

ТЗ=           ------------------------------------------------------------- =      6,2   =  1 

                                                              Стойността на n-тия участник                            6,2 

 

Т4 - оценка за водопропускливост за работни обувки за заварчици-искро и 

огнезащитни, както следва: 

 

Най-ниска предложена стойност 

Т4=  -------------------------------------------------------------- =   0,02  = 1 

 Стойността на n-тия участник          0,02 

 
 

Т5 - оценка за устойчивост на въздействие на течности (масла) за работни обувки за 

заварчици-искро и огнезащитни, както следва: 

Най-ниска предложена стойност 

Т5=      ------------------------------------------------------------- =    0,5    = 1 

 Стойността на n-тия участник  0,5 

 

ТО за работни обувки за заварчици-искро и огнезащитни =  1+1+1+1+1  х 50 = 50 

                                                                                                             5 

  

  

Съобразно извършените по-горе оценки по показател ТО - оценка на техническата оферта на 

участника ТПКИ „ЗДРАВОХОД”, по одобрената от Възложителя „Методика за оценка на 

офертите”(Приложение А към документацията за участие), констатациите на комисията са 

следните: 

КЛАСИРАНЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ   
ТО- оценка на техническата оферта с относителна тежест 50% 

 

ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА 
ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

Т1 
                                                                                                                                                                    
- оценка за якост на свързване сая/ходило              
 

50 

Т2 
- съпротивление на раздиране  50 

Т3 
- водопоглъщане                                                                                       50 

Т4 
- водопропускливост                                                                                50 

Т5 
- устойчивост на въздействие на течности  (масла)                            50 

ТО 
-оценка на техническата оферта с относителна тежест 50% 50  
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 В изпълнение на разпоредбата на чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, в 

срок до 22.06.2016г., резултатите от оценяването на офертата на единствения участник в 

настоящата обществена поръчка ТПКИ „ЗДРАВОХОД”,  по показател ТО - техническото 

предложение, да бъдат оповестени на интернет адреса на Възложителя, в раздела на 

поръчката в „профила на купувача”. В същият срок, в раздела на поръчката да бъде 

обявено чрез съобщение относно датата, часа и мястото за провеждане на публично 

заседание, на което ще бъде отворена и оповестена ценовата оферта на допуснатия до този 

етап единствен участник в обществената поръчка ТПКИ „ЗДРАВОХОД”. 

 Настоящият протокол е съставен на 22.06.2016 г. в 15:00 часа, в един екземпляр, 

състои се от 23 (двадесет и три) страници и се подписа единодушно от всички членове на 

комисията. Същият отразява дейността на комисията, извършена на нейно заседание, 

проведено на 09.06.2016 г. /четвъртък/. 

 

Комисия: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 1. Ивана Велева ………………… 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

2. ……………............    3. …………….......... 

     Велислава Великова                                         Вероника Кузманова 

 

 

 

4. ……………............    5. …………….......... 

    инж. Сергей Дошев                                         Кремена Стоянова                                  

 

 

 

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, ал.3 от 

ЗОП. 


