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ДАТА: 07.07.2016г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………         

 

инж. Любомир Илиев       

Управител на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД          

 

ПРОТОКОЛ № 3 

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 с 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. Ивана Велева- експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти" при 

„БДЖ - Товарни превози" ЕООД; 

Членове: 

2. Велислава Великова - старши юрисконсулт в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни 

превози" ЕООД; 

3. Вероника Кузманова- ръководител на отдел „ЗБУТ и ОС" при „БДЖ-Товарни превози" 

ЕООД; 

4. инж. Сергей Дошев- ст.експерт „ЗБУТ" в отдел „ЗБУТ и ОС" на „БДЖ – Товарни 

превози" ЕООД; 

5. Кремена Стоянова- старши счетоводител в отдел „Счетоводство", дирекция „Финанси 

и администрация на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 

 -резервни: 

Резервен председател: 1. Мартина Георгиева — старши експерт в отдел „Обществени 

поръчки и проекти" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

Резервни членове: 

2. Тодорка Арнаудова - старши юрисконсулт в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни 

превози" ЕООД; 

3. Екатерина Лахчева- гл.експерт „ОС", в отдел „ЗБУТ и ОС" при „БДЖ-Товарни 

превози" ЕООД; 

4. Петър Митов- ръководител служба „ЗБУТ и ОС" при ПТП- София на „БДЖ-Товарни 

превози" ЕООД; 

5. Силвия Иванова- старши счетоводител в отдел „Счетоводство", дирекция „Финанси и 

администрация на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД.  

 В изпълнение на решение отразено по Протокол № 2/22.06.2016г. от дейността на  

комисията на 28.06.2016 г. в 11:00 часа същата се събра в основния си състав, с който е 

конституирана със заповедта на възложителя, за провеждане на следващо свое публично 

заседание, съобразно предвиденото в чл. 69а, ал.3 от ЗОП,  за което допуснатия до този 

етап единствен участник в обществената поръчка- ТПКИ „Здравоход” е надлежно 
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уведомен, посредством публикувано на „профила на купувача” съобщение от дата 

22.06.2016 г. 

Пет минути след оповестения час в съобщението за отваряне на ценовото предложение 

на единствения участник в обществената поръчка, комисията констатира, че на 

заседанието по отваряне и оповестяване на съдържащото се в Плик № 3 от офертата на 

ТПКИ „ЗДРАВОХОД, за упражняване на правата произтичащи от разпоредбите на 

чл.69а, ал.3 и ал.4 от ЗОП, участникът ще се представлява от упълномощения си 

представител г-н Димитър Благовестов Иванов. Изложеното обстоятелство се 

потвърждава от приложеното към настоящия протокол Пълномощно с рег. 

№3798/20.05.2016г. /в оригинал/, заверено от помощник нотариус Катерина Стоичкова 

на нотариус Пламен Коев, с район на действие РС Габрово. 

Преди да пристъпи към отваряне на ценовата оферта на допуснатия до този етап 

участник в обществената поръчка, на основание чл.69а, ал.4 от ЗОП, председателят на 

комисията съобщи на присъстващите лица, резултатите от оценяването на офертата по 

показател ТО- оценка на техническа оферта, с относителна тежест 50% в 

комплексната оценка, така както са отразени в протокол № 2/22.06.2016г. от дейността 

на комисията. 

            I. В продължение на гореизложеното, комисията пристъпи към отваряне и 

оповестяване на ценовото предложение, съдържащо се в Плик № 3 „Предлагана цена" 

на допуснатия до този етап участник в обществената поръчка ТПКИ 

„ЗДРАВОХОД”, Оферта № 1, с Вх. № 48/25.05.2016г. постъпила в 10:30 часа, както 

следва: 

 Общата стойност на ценовото предложение за предоставяне на услугата за период 

от 12 (дванадесет) месеца е 384959,00 лв. (триста осемдесет и четири хиляди 

деветстотин петдесет и девет лева) без ДДС. 

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование 
Единична 

мярка 
Количество 

Единич

на цена, 

лв. 

Обща 

цена, лв. 

1. Работни обувки цели мъжки бр. чифта 2357 88,65 208948,05 

2. Работни обувки цели дамски бр. чифта 231 88,65 20478,15 

3. Работни обувки половинки  

мъжки 

бр. чифта 

2357 

58,60 
138120,20 

4. Работни обувки половинки 

дамски 

бр. чифта 

231 

58,60 
13536,60 

5. Работни обувки за заварчици 

(искро- и огнезащитни) 

бр. чифта 

51 

76,00 
3876,00 

Обща сума 
Словом: триста осемдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет лева  

384959,00 

ДДС: 20%  

Словом: седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и един лев и 

осемдесет стотинки 

76991,80 

Обща сума с ДДС 

Словом: четиристотин шестдесет и една хиляди деветстотин и петдесет лева и 

осемдесет стотинки  

461950,80 

 

             II. На следващо място комисията продължи работата си с проверка и оценка на 

ценовата оферта на участника ТПКИ „Здравоход”, като преди да извърши посочените 

действия по отношение на предложената от участника крайна цена за изпълнение на 

поръчката, поставената ценова оферта на участника в плик № 3 „Предлагана цена”, беше 

проверена по отношение съответствието й с поставените от възложителя изисквания с 

документацията за участие и обявлението на обществената поръчка. 
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            1. При извършване на проверката по отношение на съдържанието на ценовото 

предложение на участника ТПКИ „Здравоход”, комисията установи следното: 

 Участникът е попълнил единични цени и обща стойност в лева без ДДС за 

всеки от видовете работни обувки, съобразно образецът от документацията за 

участие -Приложение №13, а именно: за работни обувки цели мъжки, за работни 

обувки цели дамски, за работни обувки половинки мъжки, за работни обувки 

половинки дамски и за работни обувки за заварчици (искро- и огнезащитни) валидни 

за целия срок на договора. В съответствие с изискванията на възложителя, 

участникът е посочил и крайна обща стойност на офертата за период от 12 

месеца, в лева без включен ДДС; стойност на ДДС (20%) и обща стойност с включен 

ДДС. Предложените цени са закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

Участникът е заявил, че е съгласен с начина на плащане, регламентиран в Проекта 

на договор (Приложение № 14 от документацията за участие) и е посочил банкова 

сметка, по която да бъдат извършвани плащанията. Участникът е приложил в 

плика с ценовата оферта и 1 /един/ брой електронен носител (flash памет) с надпис: 

„Ценово предложение в електронен вариант (формат pdf)”. 

 

 III. Въз основа на гореизложеното и предвид обстоятелството, че офертата на 

участника ТПКИ „Здравоход” отговаря на условията за изпълнение на поръчката, 

комисията взе следното решение: 

 - да продължи дейността си по оценяване на офертата на участника посредством 

определяне на броя точки по показател ЦО - оценка на ценова оферта с относителна тежест 

50% в КО. 

КО1 = ТО + ЦО 

КО1 -комплексна 

оценка 

ТО - оценка на техническа оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

ЦО - оценка на ценова оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

 

1.За артикул: работни обувки цели-мъжки: 
Оценка на финансовата оферта на участника ТПКИ „Здравоход”  ще се извърши по формулата: 

 
                                     Предложена най-ниска цена                                              88,65   

ЦО=   -------------------------------------------------------------------------  х 50 =                    х 50 = 50 

                                             Цена на n-тия участник                                              88,65 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК   ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

ТО - оценка на техническа оферта има 

относителна тежест 50% в КО 
50 

ЦО - оценка на ценова оферта има относителна 

тежест 50% в КО 
50 

КО1 = ТО + ЦО, където КО1 -комплексна 

оценка за артикул: работни обувки цели-

мъжки. 

100 

 

2.За артикул: работни обувки цели-дамски: 

 

КО2 = ТО + ЦО 

КО2 -комплексна 

оценка 

ТО - оценка на техническа оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

ЦО - оценка на ценова оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

 

Оценка на финансовата оферта на участника ТПКИ „Здравоход”  ще се извърши по формулата: 

 
       Предложена най-ниска цена                                            88,65 

ЦО=   -------------------------------------------------------------------------  х 50 =                    х 50 = 50 

            Цена на n-тия участник                                                88,65 
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ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК   ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

ТО - оценка на техническа оферта има 

относителна тежест 50% в КО 
50 

ЦО - оценка на ценова оферта има относителна 

тежест 50% в КО 
50 

КО2 = ТО + ЦО, където КО2 -комплексна 

оценка за артикул: работни обувки цели-

дамски. 

100 

 

3.За артикул: работни обувки половинки-мъжки:  

 

КО3 = ТО + ЦО 

КО3 -комплексна 

оценка 

ТО - оценка на техническа оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

ЦО - оценка на ценова оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

 

Оценка на финансовата оферта на участника ТПКИ „Здравоход”  ще се извърши по формулата: 

 
         Предложена най-ниска цена                                            58,60 

ЦО=   -------------------------------------------------------------------------  х 50 =                    х 50 = 50 

                                               Цена на n-тия участник                                             58,60 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК   ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

ТО - оценка на техническа оферта има 

относителна тежест 50% в КО 
50 

ЦО - оценка на ценова оферта има относителна 

тежест 50% в КО 
50 

КО3 = ТО + ЦО, където КО3 -комплексна 

оценка за артикул: работни обувки половинки-

мъжки. 

100 

 

4.За артикул: работни обувки половинки-дамски  

 

КО4 = ТО + ЦО 

КО4 -комплексна 

оценка 

ТО - оценка на техническа оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

ЦО - оценка на ценова оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

 

Оценка на финансовата оферта на участника ТПКИ „Здравоход”  ще се извърши по формулата: 

 
        Предложена най-ниска цена                                            58,60 

ЦО4=   -------------------------------------------------------------------------  х 50 =                    х 50 = 50 

               Цена на n-тия участник                                             58,60 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК   ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

ТО- оценка на техническа оферта има относителна 

тежест 50% в КО 
50 

ЦО- оценка на ценова оферта има относителна тежест 

50% в КО 
50 

КО4 = ТО + ЦО, където КО4 -комплексна оценка за 

артикул: работни обувки половинки-дамски: 

100 

 

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

КО5 = ТО + ЦО 

КО5 -комплексна 

оценка 

ТО- оценка на техническа оферта има 

относителна тежест 50% в КО 

ЦО- оценка на ценова оферта има 

относителна тежест 50% в КО 
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Оценка на финансовата оферта на участника ТПКИ „Здравоход”  ще се извърши по формулата: 

 
       Предложена най-ниска цена                                            76,00 

ЦО5=   -------------------------------------------------------------------------  х 50 =                    х 50 = 50 

               Цена на n-тия участник                                             76,00 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК   ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

ТО5 - оценка на техническа оферта има относителна 

тежест 50% в КО 
50 

ЦО5 - оценка на ценова оферта има относителна тежест 

50% в КО 
50 

КО5 = ТО + ЦО, където КО5 -комплексна оценка за 

артикул: работни обувки заварчици 

100 

   

 Съобразно извършените по-горе оценки и въз основа на Методиката за оценка на 

офертите по критерий икономически  най-изгодна оферта (Приложение № А към 

документацията за участие в настоящата обществена поръчка), крайното класиране се 

извършва като на първо място се класира участника с най-висока комплексна оценка 

(КО). Тя е формирана от сбора на комплексните оценки на всеки един артикул, разделена 

на броя им: 
               КО1 + КО2 + КО3 + КО4 + КО5 

КО =        -------------------------------------–––– 

5 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ЗОП, комисията 

извърши следното класиране: 

ОЦЕНКА Участник ТПКИ „Здравоход” 

КО1 Комплексна оценка за работни обувки цели мъжки                       100                    

КО2 Комплексна оценка за работни обувки  цели дамски                              100  

КО3 Комплексна оценка за работни обувки  половинки мъжки          100                        

КО4 Комплексна оценка за работни обувки  половинки дамски          100                        

КО5 Комплексна оценка за работни обувки  за заварчици                       100         

КО = КО1 + КО2 + КО3 + КО4 + КО5 / 5                        100 

 Настоящият протокол е съставен на 05.07.2016 г. в 13:00 часа, в един екземпляр, 

състои се от 5 (пет) страници и се подписа единодушно от всички членове на комисията. 

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

28.06.2016г. от 11:00 часа. 
 На 07.07.2016г., комисията предава на възложителя настоящият протокол, ведно с 

цялата документация събрана в хода на провеждане на настоящата обществена поръчка 

за упражняване на произтичащите по силата на чл. 36а от ЗОП правомощия на 

възложителя, съответно за издаване на решение по чл. 73 от ЗОП. 

           Приложение: 1. Пълномощно с рег. №3798/20.05.2016г. заверено от помощник 

нотариус Катерина Стоичкова на нотариус Пламен Коев, с район на действие РС 

Габрово - в оригинал; 

 
Комисия: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Ивана Велева ………………… 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

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

     

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

    Заличената информация на страници 1,2 и 5 от настоящия Протокол е заличена на основание 

чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, ал.3 от ЗОП. 


