ПРОТОКОЛ № 3
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 №:
BG05M9OP001-2.008-0002-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 10 септември 2019 г. от 08.30ч. в сградата на община Бургас, ул.
„Александровска“ № 26 комисия, назначена със Заповед № 2050/24.07.2019г. на Красимир
Стойчев, Заместник- кмет 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 отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници по
гореописаната процедура.
На заседанието не присъстваха представители на участниците и на средствата за
масово осведомяване.
І. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от
офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва:
По обособена позиция 1 – участникът „ПАЛАДИУМ“ ЕООД e предложил - 16011.90лв. без ДДС.
По обособена позиция 2 – участникът „ТИХ ТРУД- ПЛОВДИВ“ ЕООД е предложил 4625,36лв.
без ДДС.
По обособена позиция 3– участникът „ТИХ ТРУД- ПЛОВДИВ“ ЕООД е предложил- 2900,33лв.
без ДДС.
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По обособена позиция 4 - участникът „ПАЛАДИУМ“ ЕООД е предложил 4859,80лв. без ДДС.
По обособена позиция 5 - участникът „ПАЛАДИУМ“ ЕООД е предложил 17 550лв. без ДДС.
По обособена позиция 6 – участникът „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД е предложил
9686,44лв. без вкл. ДДС.
По обособена позиция 7 -– участникът „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД е предложил
6011,27лв. без ДДС.
Приложени са остойностени таблици с артикули към всяко едно от ценовите предложения за
отделните обособени позиции.
С това приключи публичната част от заседанието на Комисията. Същата продължи своята
работа на закрито заседание.
Комисията продължи своята работа по разглеждането и оценяването на ценовите предложения в
закрито заседание, в непроменен състав, на 13.09.2019г. в 10.00ч., в сградата на община Бургас,
ул.“Александровска“ №26, ет.2, стая 202.
ІІ.Комисията извърши преглед на представените ценови предложения и установи, че всички
отговарят на изискванията на Възложителя. Предвид изложеното, комисията пристъпи към
класиране на допуснатите участници, 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;
„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, вх.№ 93ОП19-49/1/19.07.2019г., 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“;
„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, 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, вх.№ 93ОП19-49/3/23.07.2019г., 11:46ч.
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 на обединението: 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,
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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
на обединението: гр.София, квартал Бояна, представлявано от Никола Рахнев, тел.0889 067777,
електронна поща: office@smartbusiness.bg
Настоящият протокол е приключен на 18.09.2019 г. в 10:00 часа. Комисията проведе общо 3
заседания, от които 1 открито и 2 закрити.
Комисията предаде протоколите и офертите на участниците на Възложителя на 18.09.2019 г.
в 10.30 часа.
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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