УТВЪРДИЛ: п (не се чете)
/ Добри Маргенов/
ПРОТОКОЛ № 1
Днес 20.11.2018 г. в 14.00 часа, в сградата на Професионална гимназия по електротехника
и електроника, „Мария Склодовска – Кюри” - гр. Сливен, се проведе заседание на
Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, назначена със Заповед №
РД – 06 – 46/19.11.2018 г., на Директора на Професионална гимназия по електротехника и
електроника „Мария Склодовска Кюри”, гр. Сливен за разглеждане и оценка на
постъпилите и класиране на участниците в ОП обявена по реда на глава 26 от ЗОП с
предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление с тегловно съдържание на сяра, не
превишаващо 0.001 % в административната сграда на ПГЕЕ „Мария Склодовска – Кюри“
- Сливен”:
Комисията бе в състав:
Председател: Даниел Петров Петров – юрист;
И членове: 1. Росица Василева Димитрова – гл. счетоводител;
2. Татяна Рускова Колева – касиер – счетоводител;
3. Маринка Славова Митева – зав. човешки ресурси;
4. Ангел Стоев Лисков – р-тел направление ИКТ;
На комисията бяха представени 5 бр. постъпили оферти за разглеждане.
1.
2.
3.
4.
5.

„Екоенерджи” ООД – вх. № 50/15.11.2018 г. - 11:00 часа;
„Екопетролиум” ООД - Вх. № 51/15.11.2018 г. – 14:05 часа;
ДМБ” ЕООД – Вх. № 52/19.11.2018 г. – 12:02 часа;
„Дизелор” ЕООД – Вх. № 53/19.11.2018 г. – 12:07 часа;
„Топливо” АД – вх. № 54/19.11.2018 г. – 13:51 часа;

Комисията констатира, че пликовете в които са поставени офертите са запечатани,
и с ненарушена цялост. На публичната част от заседанието не присъстваха представители
на участващите фирми.
На членовете на комисията бяха съобщени имената на участниците подали оферти
за разглежданата обществена поръчка и членовете попълниха декларации по чл. 103 от
ЗОП.
След попълване на декларациите по чл. 103, Комисията пристъпи към отваряне на
постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване.
Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на участника „Екоенерджи”
ООД. В основния плик се намери папка, в която са поставени всички документи.
Комисията отвори ценовото предложение на участника и съобщи предложената от него
цена за изпълнение на поръчката, която е „Базовата цена за 1000 литра в лева без ДДС“ и
отстъпка от базовата цена в размер на 145 лева/1000 литра без ДДС.
След това ценовото и техническо предложение на участника бяха подписани от
трима членове на комисията.
След това комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на
участника. Документите, които е приложил участника са следните:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Оферта;
3. Ценово предложение;
4. Техническо предложение;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

Декларация по чл. 54, ал. 1, т 3 – 5 от ЗОП;
Списък на автомобилите превозващи опасни товари с ADR;
Копие от регистрационните талони на автомобилите;
Удостоверение за одобрение на пътни превозния средства превозващи определени
опасни товари – 5 бр.;
10. Лиценз № 5783 за международен превоз за чужда сметка или срещу
възнаграждение;
11. Декларация, че транспортните средства посочени в списъка са оборудвани с помпа
и шланг с минимална дължина 10 м, както и, че притежават автоматично
устройство за товарене и разтоварване от одобрен тим от ДАМТН.
Предвид изложеното Комисията счита, че участника отговаря на всички
минимални изисквания заложени от Възложителя за да продължи участието си в
обществената поръчка, поради което
6.
7.
8.
9.

РЕШИ
Допуска участника „Екоенерджи” ООД, до по нататъшно участие в ОП.
Комисията отвори плика с офертата на участника „Екопетролиум” ЕООД.
Комисията отвори ценовото предложение на участника и съобщи предложената от него
цена за изпълнение на поръчката, която е „Базовата цена за 1000 литра в лева без ДДС“ и
надбавка към базовата цена в размер на 20 лева/1000 литра без ДДС.
След това ценовото и техническо предложение на участника бяха подписани от
трима от членовете на комисията.
След това комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на
участника. Документите, които е приложил участника са следните:
1. Списък на приложените документи;
2. Оферта;
3. Ценово предложение;
4. Техническо предложение;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т 3 – 5 от ЗОП;
7. Списък на автомобили превозващи опасни товари с ADR’
8. Копие от регистрационен талон на автомобил;
9. Удостоверение за одобряване на пътни превозни средства превозващи
определени опасни товари;
10. Декларация, че транспортните средства посочени в списъка са оборудвани с
помпа и шланг с минимална дължина 10 м, както и, че притежават автоматично
устройство за товарене и разтоварване от одобрен тим от ДАМТН.
Предвид изложеното Комисията счита, че участника отговаря на всички
минимални изисквания заложени от Възложителя за да продължи участието си в
обществената поръчка, поради което
РЕШИ
Допуска участника „Екопетролиум” ООД, до по нататъшно участие в ОП.
Комисията отвори плика с офертата на участника „ДМБ” ЕООД. Комисията отвори
ценовото предложение на участника и съобщи предложената от него цена за изпълнение
на поръчката, която е „Базовата цена за 1000 литра в лева без ДДС“ и отстъпка от базовата
цена в размер на 143 лева/1000 литра без ДДС.
След това ценовото и техническо предложение на участника бяха подписани от
трима членове на комисията.

След това комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на
участника. Документите, които е приложил участника са следните:
1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2.
Оферта;
3.
Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
4.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
5.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т 3 – 5 от ЗОП;
6.
Техническо предложение;
7.
Копие от свидетелство за регистрация на автомобили – 3 бр.;
8.
Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи
определени опасни товари – 3 бр.;
9.
Протокол № 18/21.07.2014 г. от ГД „Мерки и измервателни уреди“;
10. Протокол № 42/22.07.2015 г. от ГД „Мерки и измервателни уреди“;
11. Протокол № 53/30.07.2015 г. от ГД „Мерки и измервателни уреди“;
12. Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване – 3
бр.;
13. Лиценз № 0313 от 20.10.2017 г. за международен автомобилен превоз на
товари за чужда сметка или срещу възнаграждение;
14. Ценово предложение;
Предвид изложеното Комисията счита, че участника отговаря на всички
минимални изисквания заложени от Възложителя за да продължи участието си в
обществената поръчка, поради което
РЕШИ
Допуска участника „ДМБ” ЕООД, до по нататъшно участие в ОП.
Комисията отвори плика с офертата на участника „Дизелор” ЕООД. В основния
плик са поставени всички документи приложени от участника. Комисията отвори
ценовото предложение на участника и съобщи предложената от него цена за изпълнение
на поръчката, която е „Базовата цена за 1000 литра в лева без ДДС“ и отстъпка от базовата
цена в размер на 132 лева/1000 литра без ДДС.
След това ценовото и техническо предложение на участника бяха подписани от
трима членове на комисията.
След това комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на
участника. Документите, които е приложил участника са следните:
1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2.
Оферта;
3.
Техническо предложение;
4.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от управителя на „Дизелор“
ЕООД;
5.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от управителя на „Космос ойл“
ЕООД;
6.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т 3 – 5 от ЗОП от управителя на „Дизелор“
ЕООД;
7.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т 3 – 5 от ЗОП от управителя на „Космос Ойл“
ЕООД;
8.
Договор за превоз на товари от 01.03.2011 г.;
9.
Копие от свидетелство за регистрация на автомобили – 2 бр., собственост на
„Космос ойл“ ЕООД;
10.
Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи
определени опасни товари – 2 бр., собственост на „Космос ойл“ ЕООД;
11.
Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване;

Протокол за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе №
16371440/01.06.2018 г.;
13.
Протокол за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе №
15748935/20.03.2018 г.;
14.
Декларация за съответствие на качеството на течните горива №
0364/02.10.2018 г.;
15.
Копие от акцизен данъчен документ № 0000148058;
16.
Ценово предложение;
Предвид изложеното Комисията счита, че участника отговаря на всички
минимални изисквания заложени от Възложителя за да продължи участието си в
обществената поръчка, поради което
12.

РЕШИ
Допуска участника „ДМБ” ЕООД, до по нататъшно участие в ОП.
Комисията отвори плика с офертата на участника “Топливо” АД. В основния плик
се намери плик с надпис ценова оферта, а всички останали документи са поставени в
основния плик. Комисията отвори ценовото предложение на участника и съобщи
предложената от него цена за изпълнение на поръчката, която е „Базовата цена за 1000
литра в лева без ДДС“ и отстъпка от базовата цена в размер на 10 лева/1000 литра без
ДДС.
След това ценовото и техническо предложение на участника бяха подписани от
трима членове на комисията.
След това комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на
участника. Документите, които е приложил участника са следните:
1. Пълномощно № 8068/16.11.2018 г. на Аделина Илиева – Велкова, нотариус
в район РС – София, с рег. № 460 на НК;
2. Оферта;
3. Техническо предложение;
4. Ценово предложение;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Председателя на съвета на
директорите и Изпълнителния директор на предприятието;
6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т 3 – 5 от ЗОП от Председателя на съвета на
директорите и Изпълнителния директор на предприятието;
7. Удостоверение за одобрение на ППС превозващи определени опасни
товари;
8. Копие от талон за регистрация на транспортно средство;
9. Декларация за техническо оборудване;
10. Договор за наем на транспортно средство;
Предвид изложеното Комисията счита, че участника отговаря на всички
минимални изисквания заложени от Възложителя за да продължи участието си в
обществената поръчка, поради което
РЕШИ
Допуска участника „Топливо” АД, до по нататъшно участие в ОП.
Протокола от заседанието на комисията да се изпрати на всеки от участниците за
сведение.
След разглеждане на всички представени оферти, комисията установи, че по
критерия за оценявания – „най – ниска цена“, съобразно императивната норма на чл. 72
ЗОП три от офертите са с повече от 20 % по – благоприятни от средната стойност на
предложенията на останалите участници. Това са предложенията на участниците
„Екоенерджи“ ЕООД, „ДМБ“ ЕООД и „Дизелор“ ЕООД. Предвид това и на основание чл.

72, ал. 1, предл. Последно от ЗОП комисията изисква от посочените по – горе фирми да
представят подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване на тяхното
предложение в 5-дневен срок от получаване на искането. Искането да се изпрати на
участниците по електронната поща и за него да им се съобщи по телефона едновременно с
изпращането.

КОМИСИЯ:
Председател: п (не се чете)
Членове:

1. п (не се чете)

2. п (не се чете)

3. п (не се чете)

4. п (не се чете)

