ПРОТОКОЛ № 2
от дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл.54 -60 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените оферти
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание 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 №: BG05M9OP001-2.0080002-C01., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г., открита с Решение № 1745/28.06.2019г. на Красимир
Стойчев – Заместник-кмет при Община Бургас, упълномощен със Заповед № 1190/04.05.2016 г.
на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас.
Днес на 02 септември 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на община Бургас, ул. „Александровска“
№ 26 комисия, назначена със Заповед № 2050/24.07.2019г. на Красимир Стойчев, Заместниккмет при Община Бургас в състав:
Председател: Минчо Бинев - гл. експерт в дирекция УКОРС при Община Бургас.
Членове:
1. Валерия Димитрова – гл. юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при Община
Бургас;
2. Даниел Борисов – експерт – юрист в отдел СДЗП при Община Бургас;
се събра да оцени, класира офертите по гореописаната обществена поръчка.
I. На 02.08.2019г. в съответствие с чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията уведоми всички
участници в настоящата обществена поръчка, като им изпрати протокола с констатациите в деня
на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и определи срок 5 (пет)
работни дни за представяне на нов ЕЕДОП с отстранени несъответствия в информацията за
личното състояние и критериите за подбор и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация.
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IІ.В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията установи следното:
1.УЧАСТНИК „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, е представил в срок документи с
вх. № 93-ОП-19-49(5)/09.08.2019 г. Представен е нов eЕЕДОП за ОП 6 и ОП 7:
1.1.Комисията констатира, че в Раздел А – Информация за икономическият оператор на
въпрос „Само в случай че поръчката е запазена: „Икономическият оператор защитено
предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на защитени работни места?“ е отбелязан отговор „Да“,
процент работници с увреждания или в неравностойно положение- 50.
1.2. В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности” по отношение на сходните доставки е описана следната сходна
доставка „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства" Обособена позиция № 3
„Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Заведения за
социални услуги“. Представени са и 2 бр. фактури и приемо- предавателен протокол за
доставката, посочена в ЕЕДОП, в изпълнение на договор с Община Габрово, за Заведения за
социални услуги.
Комисията разгледа допълнително представените документи и счита, че от представената
информация от участника става ясно, че същия е изпълнявал сходни доставки, съгласно
изискването на Възложителя, поради което Комисията, допуска участника „СМАРТ БИЗНЕС
КЪМПАНИ“ ЕООД до по- нататъшно участие. Констатациите се отнасят за еЕЕДОП за ОП 6 и
ОП 7.
Комисията установи, че участниците „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК: 000430710 и
„ТИХ ТРУД“ ЕООД, ЕИК: 831635055 са с едноличен собственик на капитала 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 от ЗОП, свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура. Съгласно § 1 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, според който
"Свързани лица" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
В настоящия случай се установи, че „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК: 000430710 и
„ТИХ ТРУД“ ЕООД, ЕИК: 831635055 са с еднакъв едноличен собственик на капитала, а именно:
СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК/ПИК 000703130. Т.е. налице е
хипотезата на б.“б“, т.13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа. Едноличния собственик на капитала, безспорно може да контролира дейноста на
двете еднолични дружества с ограничена отговорност.
По смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане
на ценни книжа "Контрол" е налице, когато едно лице:
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а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния
или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
Едноличния собственик на капитала на ЕООД, попада в хипотезата на б.“а“, т.13 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
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 обособена позиция 1, 4, 5, 6 и 7.
Комисията допуска до разглеждане на техническото предложение на участникът „ТИХТРУД ПЛОВДИВ“ ЕООД, по обособена позиция 2 и ОП 3, тъй като „ТИХ ТРУД“ ЕООД, не е
подало оферта за участие по тези обособени позиции.
На основание чл.81, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към преглед на представените от
„ПАЛАДИУМ” ЕООД, ЕЕДОП за ОП 1, 4 и 5, тъй като по посочените обособен и установи
следното:
Представените от „ПАЛАДИУМ” ЕООД, документи по чл. 39, ал. 2, т.1, от ППЗОП /за ОП 1,
4 и 5/ съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
С оглед гореизложената констатация Комисията допуска участника „ПАЛАДИУМ” ЕООД,
ОП 1, 4 и 5 до по- нататъшно участие в процедурата.
IІІ.Тъй като обществената поръчка се възлага въз основа на „Икономически най – изгодна
оферта” и избраният критерий е „Най- ниска цена”, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП,
Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на допуснатите участници за проверката им
за съответствието с предварително обявените условия и оценяването им, както следва:
1. ПАЛАДИУМ” ЕООД:
Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката за обособена позиция 1:
/петнадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо
възложителя.
Приложени са описание и снимки на стоките – предмет на доставката, които отговарят
изискванията на възложителя. Приложени са и декларации за съответствие.
Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката за обособена позиция 4:
/петнадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо
възложителя.
Приложени са описание и снимки на стоките – предмет на доставката, които отговарят
изискванията на възложителя. Приложени са и декларации за съответствие.
Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката за обособена позиция 5:
/петнадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо
възложителя. Приложени са и декларации за съответствие.
Приложени са описание и снимки на стоките – предмет на доставката, които отговарят
изискванията на възложителя.
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2.“ТИХ ТРУД – ПЛОВДИВ“ ЕООД:
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Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката за обособена позиция 2:
15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от
възложителя.
Приложени са описание и снимки на стоките – предмет на доставката, които отговарят на
изискванията на възложителя.
Приложена е декларация за конфиденциалност, като не е посочено коя част от офертата да се
счита за конфденциална.
Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката за обособена позиция 3:
15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от
възложителя.
Приложени са описание и снимки на стоките – предмет на доставката, които отговарят на
изискванията на възложителя.
3.“СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД:
Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката за обособена позиция 6:
15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от
възложителя.
Приложени са описание и снимки на стоките – предмет на доставката, които отговарят на
изискванията на възложителя.
Приложена е декларация за конфиденциалност, в която е посочено, че информацията, съдържаща
се в техническото предложение, марки, модели, изображения и технически характеристики, е
конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.
Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката за обособена позиция 7:
15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от
възложителя.
Приложени са описание и снимки на стоките – предмет на доставката, които отговарят на
изискванията на възложителя.
Приложена е декларация за конфиденциалност, в която е посочено, че информацията, съдържаща
се в техническото предложение, марки, модели, изображения и технически характеристики, е
конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията насрочи следващото си заседание за
10.09.2019 г. в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ 26, етаж 1, Заседателна зала от
08:30 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите
участници.
Комисията извърши това, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача за датата,
часа и мястото на отварянето на следния линк: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39807.
Комисията приключи своята работа на 04.09.2019 г. в 14:00 часа, като същата проведе общо 2
(две) закрити заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
МИНЧО БИНЕВ П.
Председател на комисията
ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА П.
Член на комисията
ДАНИЕЛ БОРИСОВ П.
Член на комисията
Данните са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.
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