УТВЪРДИЛ: п (не се чете)
/ Добри Маргенов/
ПРОТОКОЛ № 2

Днес 20.12.2018 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;
В дадения срок, за представяне на подробна писмена обосновка за начина на
ценообразуване на подадените от участниците „Екоенерджи“ ЕООД, „ДМБ“ ЕООД и
„Дизелор“ ЕООД ценови оферти е получена писмена обосновка само от един участник –
„Екоенерджи“ ЕООД.
В обосновката си участника пояснява, че има дългогодишни
взаимоотношения с Възложителя, поради което го счита за „специален клиент“. Поради
тази причина, той е договорил със своите доставчици допълнителни отстъпки от които да
се ползват клиентите му, които влизат в категорията „специални клиенти“.
Това позволява на участника да предложи цена, която е по - конкурентна от
тази предложена от останалите оференти.
Въз основа на получената обосновка, комисията прецени, че са изпълнени
изискванията на чл. 72, ал. 2, т. 1 ЗОП, като участника се позовава на икономическа
особеност на предоставяната от него услуга, която той предоставя за свои клиенти, с
които има дългогодишни взаимоотношения и ги счита за „специални клиенти“, поради
което за тях той е договорил със своите доставчици, условия които са по – благоприятни
от тези, които предоставя на обикновените си клиенти.
Предвид изложените съображения, комисията приема представената
обосновка. Тъй като от останалите двама участника не е получена обосновка на
предложената от участника оферта, то въз комисията следва да отстрани тези участници
от участие в процедурата. Предвид изложеното кимисията
РЕШИ:
Отстранява участниците „ДМБ“ ЕООД и „Дизелор“ ЕООД, тъй като
техните оферти са с повече от 20 % по – благоприятни от средните стойности на
съответните предложения в останалите оферти и същите на са представили писмени
обосновки на предложената от тях цена.
След това комисията пристъпи към класиране на участниците. Като ги
класира по следния начин:

1. „Екоенерджи“ ЕООД с цена - „Базовата цена за 1000 литра в лева без
ДДС“ и отстъпка от базовата цена в размер на 145 лева/1000 литра без
ДДС;
2. „Топливо“ АД, с цена - „Базовата цена за 1000 литра в лева без ДДС“ и
отстъпка от базовата цена в размер на 10 лева/1000 литра без ДДС.
3. „Екопетролиум“ ЕООД, с цена - „Базовата цена за 1000 литра в лева без
ДДС“ и надбавка към базовата цена в размер на 20 лева/1000 литра без
ДДС.
Комисията предлага на Възложителя, да бъде сключен договор за Доставка
на дизелово гориво за отопление с тегловно съдържание на сяра, не превишаващо 0.001 %
с „Екоенерджи“ ЕООД с цена - „Базовата цена за 1000 литра в лева без ДДС“ и отстъпка
от базовата цена в размер на 145 лева/1000 литра без ДДС.
С това комисията приключи своята работа и предаде протокола на
Възложителя.
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