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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
№ 2716/19.09.2019г.
НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
На основание чл. 181, ал. 6, чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
и като приемам констатациите и изводите, отразени в подписани от членовете на
комисията Доклад от 18.09.2019г. и Протоколи, както следва: Протокол № 1 започнат
на 24 юли 2019 г. и завършен на 26.07.2019г., Протокол № 2 от 02.09.2019 г. –
04.09.2019г., Протокол № 3, започнат на 10.09.2019г., и приключен на 18.09.2019г.,
заедно с цялата документация от комисията, назначена със Заповед №
2050/24.07.2019г., със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор
на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на облекло и обувки за
нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция
№1:„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция
УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
Обособена позиция № 2:„Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел
„Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“,
Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас, съгласно списъка на стоките по чл. 12,
ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обособена позиция №3:„Доставка на униформено облекло за
нуждите на ОП „Спортни имоти“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1
от ЗОП“; Обособена позиция № 4: „Доставка на униформено облекло и лични
предпазни средства за нуждите на ОП „Транспорт“, съгласно списъка на стоките по
чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“; Обособена позиция № 5: „Доставка на работно облекло и
предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота еко“, съгласно списъка на стоките
по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“; Обособена позиция № 6: Доставка на специализирано
медицинско работно облекло за медицинските специалисти в „Детско и училищно
здравеопазване“ и работно облекло за здравни медиатори“; Обособена позиция № 7:
"Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и консумативи за нуждите на
Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с
тежки множествени увреждания по проект „Развитие на нови интегрирани услуги в
Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община
Бургас", ДБФП №: BG05M9OP001-2.008-0002-C01., който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.“, с уникален номер в АОП № 00797 – 2019 – 0035, обявена с мое Решение
№ 1745/28.06.2019г., в качеството ми на дл.лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед
№ 1190/04.05.2016 г. на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
РЕШИХ:
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І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ на допуснатият до участие в
горепосочената процедура, участник, както следва:
По Обособена позиция № 1: „Доставка на униформено облекло за нуждите на
служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1,
т. 1 от ЗОП;
На първо място: „ПАЛАДИУМ” ЕООД, ЕИК: 831615024, със седалище, адрес на
управление: гр. София, 1532, р-н Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А, e-mail:
procurement@palltex.com, тел. 02/9047456, факс: 02/ 9744533, представлявано от
представлявано от Светослав Петров;
По Обособена позиция № 2:„Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел
„Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция
„Околна среда“ при Община Бургас, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
На първо място: „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК: 000430710, със седалище,
адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Прохлада", e-mail:tihtrud_pd@mail.bg, представлявано
от Дойчин Загорски;
По обособена позиция №3:„Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП
„Спортни имоти“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“;
На първо място: „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК: 000430710, със седалище, адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. "Прохлада", e-mail:tihtrud_pd@mail.bg, представлявано от Дойчин
Загорски, вх.№ 93-ОП19-49/1/19.07.2019г., 12:34ч.
По Обособена позиция № 4: „Доставка на униформено облекло и лични предпазни
средства за нуждите на ОП „Транспорт“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“;
На първо място: „ПАЛАДИУМ” ЕООД, ЕИК: 831615024, със седалище, адрес на
управление: гр. София, 1532, р-н Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А, e-mail:
procurement@palltex.com, тел. 02/9047456, факс: 02/ 9744533, представлявано от представлявано от
Светослав Петров;
По Обособена позиция № 5: „Доставка на работно облекло и предпазни средства за нуждите
на ОП „Чистота еко“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“;
На първо място: „ПАЛАДИУМ” ЕООД, ЕИК: 831615024, със седалище, адрес на управление: гр.
София, 1532, р-н Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А, e-mail:
procurement@palltex.com, тел. 02/9047456, факс: 02/ 9744533, представлявано от представлявано от
Светослав Петров,
По Обособена позиция № 6: Доставка на специализирано медицинско работно облекло за
медицинските специалисти в „Детско и училищно здравеопазване“ и работно облекло за здравни
медиатори“;
На първо място:“СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201741844, със седалище и
адрес на управление: гр.София, квартал Бояна, представлявано от Никола Рахнев, тел.0889
067777, електронна поща: office@smartbusiness.bg
По Обособена позиция № 7: "Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и
консумативи за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства,
включително с тежки множествени увреждания по проект „Развитие на нови интегрирани услуги
в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП
№: BG05M9OP001-2.008-0002-C01., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,
На първо място: “СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201741844, със седалище и
адрес на управление: гр.София, квартал Бояна, представлявано от Никола Рахнев, тел.0889
067777, електронна поща: office@smartbusiness.bg
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ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ на цитираната по-горе обществена
поръчка следното дружество:
По Обособена позиция № 1: „Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от
дирекция УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
„ПАЛАДИУМ” ЕООД, ЕИК: 831615024, със седалище, адрес на управление: гр. София, 1532, рн Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А, e-mail: procurement@palltex.com, тел.
02/9047456, факс: 02/ 9744533, представлявано от представлявано от Светослав Петров;
По Обособена позиция № 2:„Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел „Контрол и
административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция „Околна среда“
при Община Бургас, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
„ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК: 000430710, със седалище, адрес на управление: гр.
Пловдив, ул. "Прохлада", e-mail:tihtrud_pd@mail.bg, представлявано от Дойчин Загорски;
По обособена позиция №3:„Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП „Спортни
имоти“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“;
„ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК: 000430710, със седалище, адрес на управление: гр.
Пловдив, ул. "Прохлада", e-mail:tihtrud_pd@mail.bg, представлявано от Дойчин Загорски;
По Обособена позиция № 4: „Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за
нуждите на ОП „Транспорт“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“;
„ПАЛАДИУМ” ЕООД, ЕИК: 831615024, със седалище, адрес на управление: гр. София, 1532,
р-н Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А, e-mail: procurement@palltex.com, тел.
02/9047456, факс: 02/ 9744533, представлявано от представлявано от Светослав Петров;
По Обособена позиция № 5: „Доставка на работно облекло и предпазни средства за нуждите на
ОП „Чистота еко“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“;
„ПАЛАДИУМ” ЕООД, ЕИК: 831615024, със седалище, адрес на управление: гр. София, 1532,
р-н Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А, e-mail: procurement@palltex.com, тел.
02/9047456, факс: 02/ 9744533, представлявано от представлявано от Светослав Петров;
По Обособена позиция № 6: Доставка на специализирано медицинско работно облекло за
медицинските специалисти в „Детско и училищно здравеопазване“ и работно облекло за здравни
медиатори“;
“СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201741844, със седалище и адрес на
управление: гр.София, квартал Бояна, представлявано от Никола Рахнев, тел.0889 067777,
електронна поща: office@smartbusiness.bg
По Обособена позиция № 7: "Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и
консумативи за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства,
включително с тежки множествени увреждания по проект „Развитие на нови интегрирани услуги
в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП
№: BG05M9OP001-2.008-0002-C01., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,
“СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201741844, със седалище и адрес на управление:
гр.София, квартал Бояна, представлявано от Никола Рахнев, тел.0889 067777, електронна поща:
office@smartbusiness.bg
ІII. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ:
„ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК: 000430710 и „ТИХ ТРУД“ ЕООД, ЕИК:
831635055. Установено е, че двете дружества са с един и същ едноличен собственик на
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капитала, а именно: СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК/ПИК
000703130.
Това от своя страна е пречка за участие на двете дружества по едни и същи обособени
позиции, тъй като по смисъла на чл.101, ал.11, във връзка с ал.13 от ЗОП, свързани лица не
могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
Предвид изложеното и на основание чл.107, т.5 от ЗОП, участниците „ТИХ ТРУД ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК: 000430710 и „ТИХ ТРУД“ ЕООД, ЕИК: 831635055 се
отстраняват от участие по обособени позиции 1, 4, 5, 6 и 7.
Подробни мотиви са изложени в Протокол № 2 започнат на 02.09.2019 г. и завършен на
04.09.2019г., които възприемам напълно.
IV. На основание чл.43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен
срок до участниците в процедурата.
V. На основание чл.36 а от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящето
решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл.36а, ал.3 от ЗОП.
VI. На основание чл.36а, ал.1, т.5 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП,
протоколите и докладът на комисията да се публикуват в профила на купувача на община
Бургас на интернет адрес: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38684, при условията на
чл. 36а, ал.3 от ЗОП.
VII. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 - 199 от ЗОП - от
всеки заинтересован участник пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок
от получаването му.
КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(Дл.лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, упълномощено
съгласно Заповед № 1190/04.05.2016г.)

Данните са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
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