ПРОТОКОЛ
Днес, 14.01.2016 год. в 10,00 часа, в сградата на Областна администрация – Русе, ет.
6, зала № 613, в изпълнение на Заповед № 3-95-00-18/14.01.2016 г. на Областния управител
на област Русе, комисия в състав:
Председател: Ганка Колева Русева – директор на дирекция АПОФУС в Областна
администрация Русе.
Членове: 1. Десислава Красимирова Инджова – ст. юрисконсулт в дирекция
АПОФУС в Областна администрация Русе;
2. Николай Иванов Иванов – ст. счетоводител в дирекция АПОФУС в Областна
администрация Русе.
се събра със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма
„а”, чл. 101а и следващите от ЗОП, с предмет:
„ДОСТАВКА НА ГОРИВО (ДИЗЕЛОВО И БЕНЗИН) ЧРЕЗ ПОКУПКА ОТ
ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ (БЕНЗИНОСТАНЦИИ) НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ОСИГУРЯВАЩИ
24 ЧАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ, СЕДЕМ ДНИ В СЕДМИЦАТА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА
ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГНИТНИ КАРТИ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУСЕ”.
Комисията установи, че за участие в процедурата за избор на изпълнител на
горепосочената обществена поръчка чрез публична покана са подадени две оферти:
1. от „ПЕТРОЛ” АД, гр. София с вх. № 15-00-55#1/12.01.2016 г., 13:52 ч.;
2. от „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София с вх. № 15-00-55#2/13.01.2016 г.,
08:56 ч.;
I. След получаването на офертите всеки от членовете на комисията в съответствие с
изискванията на чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), подписа и
представи декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.
Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на
участниците, подали оферти за участие, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица.
ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на подадените оферти и установи:
1. Подадената от „ПЕТРОЛ” АД оферта от външна страна е поставена в запечатан
непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който е посочен предмет на обществена
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поръчка, наименование, адрес, телефон и др. на участника. След отваряне на офертата
комисията констатира, че в плика се съдържа PVC папка с неномерирани листи.
Комисията констатира, че в папката с документи се съдържа приложение –
образец № 9 – „Ценово предложение”, в което участникът „ПЕТРОЛ” АД е
предложил 1% търговска отстъпка от официално обявените цени на горивата в
обектите на участника (бензиностанции) към момента на зареждане на горивата.
Комисията обаче установи, че в ценовото предложение на участника са предложени
две цени за литър зареден бензин, като не е предложена цена за литър заредено
дизелово гориво, валидна за бензиностанциите към датата на подаване на офертата.
Съгласно публичната покана и документацията за участие, одобрена от
възложителя участниците е следвало да предложат, както цена за литър зареден
бензин, така и цена за литър заредено дизелово гориво, което изискване е съобразено с
използвания вид гориво (дизелово и бензин) за служебните автомобили, собственост
на администрацията. Предвид изложеното участникът „ПЕТРОЛ” АД е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя,
поради което Комисията предлага на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП същият да
бъде отстранен от процедурата.
2. Подадената от „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД оферта от външна страна е
поставена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който е посочен
предмет на обществена поръчка, наименование, адрес, телефон и др. на участника. След
отваряне на офертата комисията констатира, че в плика се съдържат три запечатани
непрозрачни плика: плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”.
Комисията констатира, че в плик № 3 „Предлагана цена” се съдържа приложение –
образец № 9 – „Предлагана цена”. Установи се, че същото е изготвено в съответствие с
документацията за участие, като Комисията обяви ценовото предложение.
Комисията премина към разглеждане на останалите документи в офертата и
констатира следното:
Представените с офертата на участника документи, удостоверяват спазването на
изискванията на Възложителя, заложени в публичната покана и документацията за участие
в поръчката, предвид което допуска участника „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД до понататъшно участие.
IІІ. Комисията премина към разглеждане на ценовото предложение на допуснатия
участник.
Ценовото предложение на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (Образец № 9) за
изпълнение на поръчката е както следва:
1. Търговска отстъпка от официално обявените цени на горивата в обектите на
участника (бензиностанции) към момента на зареждане на горивата:
- за всеки литър зареден автомобилен бензин А 95 H – 2 % отстъпка;
- за всеки литър зареден автомобилен бензин А 98 H – 2 % отстъпка;
- за всеки литър дизелово гориво – 2 % отстъпка.
2. Предлагана цена /без ДДС и с ДДС/, валидна за бензиностанциите към датата на
подаване на офертата:
- за литър зареден бензин А 95 H – 1,60 лв. /без ДДС/ или 1,92 лв. /с ДДС/;

2

- за литър зареден бензин А 98 H – 1,76 лв. /без ДДС/ или 2,11 лв. /с ДДС/;
- за литър заредено дизелово гориво – 1,61 лв. /без ДДС/ или 1,94 лв. /с ДДС/;
ІV. Комисията извърши оценяване и класиране по определения критерий за оценка
– „най-ниска цена”, а именно:
І-во

място: „ЛУКОЙЛ
55#2/13.01.2016г.;

БЪЛГАРИЯ”

ЕООД

–

оферта

с

вх.

№

15-00-

Въз основа на гореизложеното Комисията предлага на Областния управител на
област Русе да сключи договор за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет: „ДОСТАВКА НА ГОРИВО (ДИЗЕЛОВО И БЕНЗИН) ЧРЕЗ ПОКУПКА ОТ
ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ (БЕНЗИНОСТАНЦИИ) НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ОСИГУРЯВАЩИ
24 ЧАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ, СЕДЕМ ДНИ В СЕДМИЦАТА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА
ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГНИТНИ КАРТИ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУСЕ” с участника „ЛУКОЙЛ
БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
Комисията реши, че с изготвяне на класирането на допуснатия участник нейната
работа съгласно ЗОП приключва.
Настоящият протокол се изготви на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП на 14.01.2016
г., който след прочитането му, в потвърждение на верността в него, се подписа в един
екземпляр от всички членове на комисията, след което заедно с цялата документация и
постъпилите оферти се представи на Областния управител на област Русе за утвърждаване.

К О М И С И Я:
Председател:
Ганка Колева Русева /П/
Членове:
Десислава Красимирова Инджова /П/
Николай Иванов Иванов /П/

Възложител: Стефко Димитров Бурджиев /П/
(трите имена и подпис)
14.01./2016 г.
(дата на предаване на протокола от работата на комисията)
18.01./2016 г.
(дата на приемане на протокола от работата на комисията)
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