
ДО КМ ЕТА НА ОБЩ ИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Днес на дата 06.02.2018 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, 
ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-13 от 04.01.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „СОМП” в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Н иколина Ангелова - Старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново;
2. Инж. Галина М аринова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в 

Община Велико Търново

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите 
оферти във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура 
с предмет: „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за 
нуждите на Общ ина Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово 
зареждане на територията на Република България", публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
кирпуасЬа/541, с уникален номер на процедурата 00073-2017-0053 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление на дата 24.11.2017 с ГО 816099 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП.

I. СЪСТАВ НА КОМ ИСИЯТА, ВКЛЮ ЧИТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ, 
НАСТЪПИЛИ В ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА 
НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМ ИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ 
ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й.

Със заповед № РД 22-13 от 04.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „СОМП” в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина А нгелова - Старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново;
2. Инж. Галина М аринова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в 

Община Велико Търново

със задача: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа, 
провери и оцени допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; 
да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на 04.01.2018 г. от 
11:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички действия на 
комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата й да бъдат отразени в
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доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя 
за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата на 
комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по процедурата. Срокът за работа на комисията е до 22.06.2018 г.

Не са правени промени във връзка със сроковете, задачите и членовете на 
комисията.

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС. УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРАТА. ДЕЙ СТВИ Я, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖ ДАНЕ И 
ОЦЕНЯВАНЕ Н А  ВСЯКА ОТ ОФЕРТИТЕ. ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ  
НА УЧАСТНИЦИ. М О ТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЕКИ  
УЧАСТНИК.

П.1. ПЪРВО ЗАСЕДАН ИЕ НА КОМ ИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 04.01.2018 г.
Съгласно Заповед №  РД 22-13 от 04.01.2018 г. на Кмета на Община Велико 

Търново на 04.01.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново се проведе 
първото заседание на комисията.

Заседанието започна след получаване на представените оферти и протокола по чл. 
48, ал. 6 от ППЗОП. В обявения срок за подаване на оферти, а именно до 03.01.2018 г. са 
постъпили следните оферти:

1. вх. № 5300-1630-2 от 21.12.2017 г. от 11:19 ч. на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД;

2. вх. № 5300-1647-1 от 29.12.2017 г. от 09:35 ч. на „ВЕСТРАНС” ООД;
3. вх. № 5300-511-1 от 03.01.2018 г. от 09:42 ч. на „ПЕТРОЛ” АД

След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията присъства Стоян Драгостинов, в
качеството си на пълномощник на „ПЕТРОЛ” АД, съгласно представено пълномощно, 
който удостовери присъствието си чрез подписване на протокол за присъствие.

Инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „СОМ П” в Община Велико 
Търново и председател на комисията -  изчете Заповед № РД 22-13 от 04.01.2018 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи: да 
разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа, провери и 
оцени допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да 
класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените 
от възложителя условия.

Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 
непрозрачни опаковки в присъствието на единствения присъстващ представител на 
участниците. При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от 
ППЗОП, а именно:

След отваряне на всяка запечатана непрозрачна опаковка, комисията извърши 
проверка за наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” и 
оповести нейното съдържание. Трима от членовете на комисията подписаха техническите 
предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на всички постъпили 
оферти. По предложение на комисията присъстващият на заседанието представител на 
„ПЕТРОЛ” АД подписа техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри” на конкурентните участници.
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На следващото си заседание комисията реши да обсъди наличието и 
съответствието на представените документи с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор на участниците.

Преди да закрие заседанието на комисията председателят на комисията на 
основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи прогнозен график за работата на 
комисията. Действията на комисията от заседанието се описаха подробно в Протокол № 1 
от дата 04.01.2018 г. Комисията заседава от 11:00 часа до 11:55 часа.

11.2. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМ ИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 19.01.2018 г.
На своето второ заседание, проведено на 19.01.2018 г. от 11:00 ч., комисията 

пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците документи по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. Комисията протоколира всяка липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в 
протокол № 2 от дата 19.01.2018 г.

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията даде 5 работни дни от 
получаването на протокола на участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Комисията 
приключи работа в 12:20 часа и насрочи следващо си заседание след получаване на 
отговорите на участниците по констатациите в протокол № 2. Препис от протокола беше 
изпратен на всички участници с приложно писмо изх. № 91-00-24/22.01.2018 г. В същия 
ден протоколът бе публикуван и в Профила на купувача на адрес: Шрз:/Ау\¥у/.уеНко- 
tam ovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/541.

И.З. ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМ ИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2018 г.
На третото заседание на комисията, което се проведе на 31.01.2018 г. от 11:00 ч., се 

премина към разглеждане на допълнително представените документи относно 
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в отговор на писмо с изх. № 91-00-24/22.01.2018 
г. с приложен препис от протокол № 2 от дата 19.01.2018 г. са постъпили допълнителни 
документи от тримата участници. Информацията е обобщена в следната таблица:

№ Наименование на 
участника

Получен
протокол

от
участника 

на дата

Краен срок за 
получаване на 
допълнителни  

документи, 
съгласно чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП

Постъпил в Община 
Велико Търново отговор 

с вх. № и дата

1. „ЛУКОИЛ  
БЪЛГАРИЯ” ЕООД

23.01.2018
г. 30.01.2018 г. Отговор е вх. № 5300- 

1630-1 от 25.01.2018 г.

2. „ВЕСТРАНС” ООД 23.01.2018
г. 30.01.2018 г. Отговор е вх. № 53-1647- 

1 от 25.01.2018 г.

3. „ПЕТРОЛ” АД 23.01.2018
г. 30.01.2018 г. Отговор с вх. № 5300- 

511-2 от 25.01.2018 г.

След като разгледа документите за подбор на участниците, в т.ч. и допълнително
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представените документи, изискани с протокол на комисията от дата 19.01.2018 г., 
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, комисията състави списък на допуснатите и отстранените до този 
етап на процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо 
предложение при мотиви, отразени в протокол № 3/31.01.2018 г.:

1. „ЛУКОЙЛ БЪ ЛГАРИ Я” ЕООД, с оферта с вх. № 5300-1630-2 от 21.12.2017 г. 
от 11:19 ч.

2. „ВЕСТРАНС” ООД с оферта с вх. № 5300-1647-1 от 29.12.2017 г. от 09:35 ч.
3. „ПЕТРОЛ” АД с оферта с вх. № 5300-511-1 от 03.01.2018 г. от 09:42 ч.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при 
мотиви, отразени в настоящия протокол:

Няма предложени за отстраняване участници.

М ОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300- 
1630-2 от 21.12.2017 г. от 11:19 ч. на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121699202, 
със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров” № 
42, тел.: 02/9174104, факс: 02/9622228, e-mail: rtodorov@Iukoil.bg, лице за контакти: 
Румен Тодоров:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (описани в 
Протокол № 1), заедно с допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300- 
1630-1 от 25.01.2018 г. (описани в настоящия протокол), комисията се обедини 
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и липсата на 
свързаност с друг участник по чл. 101. ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Валентин Златев -  управител на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискванията за икономическо и финансово състояние:
„ЛУКОЙЛ БЪ ЛГАРИ Я” ЕООД е декларирал, че е реализирал изисквания 

минимален оборот от 800 000.00 лв. в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (оборот 
от доставка на автомобилни горива и/или еквиваленти), изчислен на база годишните 
обороти общо за последните 3 (три) приключили финансови години, а именно (2014 г., 
2015 г. и 2016 г.) и в зависимост от датата на която участника е създаден или започнал 
дейността си, за доказването на което участникът е попълнил Част IV, Раздел Б, т. 2а и 26 
от ЕЕДОП, където са посочени общ и специфичен оборот за 2014, 2015 и 2016 г., като 
реализирането на изискуемия оборот е видно и от Годишните финансови отчети за 
съответните години, обявени в ТР.
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По отнош ение на допълнително представените документи:
С П р о т о к о л  № 2 /1 9 .0 1 .2 0 1 8  г. к о м и с и я т а  е п о и с к а л а  Е Е Д О П  д а  бъде 

п о д п и сан  и от п р е д с т а в л я в а щ и я  „Л У К О Й Л  Ю Р Ъ П  Х О Л Д И Н Г С “ О О Д  - в 
к а ч е с т в о т о  м у  н а е д н о л и ч е н  с о б с т в е н и к  н а  к а п и т а л а  н а  „ЛУКОЙЛ  
БЪЛГАРИЯ” ЕО О Д, в случай че е лице със статут, който му позволява да влияе пряко 
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

С отговор с вх. № 5300-1630-1 от 25.01.2018 г., участникът представя обосновка 
със съответните мотиви, в която декларира, че задължено лице по смисъла на чл. 54, ал.2 
от ЗОП, се явява само управителят на дружеството, подписал ЕЕДОП.

Предвид декларираните от участника обстоятелства съгласно чл. 44, ал.1 от 
П1130П, комисията приема, че ЕЕДОП е подписан от изискуемото лице.

2. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300- 
1647-1 от 29.12.2017 г. от 09:35 ч. на „ВЕСТРАНС” ООД, ЕИК: 121251277, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, 1680, ул. „Пирин” № 91, тел.: 02/ 
9581783, 0899 981 390, факс: 02/ 9582842, e-mail: vestransl994@ abv.bg, лице за 
контакти: Диана Тодорова:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „ВЕСТРАНС” ООД (описани в Протокол № 1), 
заедно с допълнително представените документи с отговор с вх. № 53-1647-1 от
25.01.2018 (описани в настоящия протокол), комисията се обедини единодушно, че 
участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви:

По отнош ение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и липсата на 
свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Владимир Тодоров -  управител на дружеството.

П одизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители.
В допълнително представените документи, участникът е декларирал в раздел II, 

част В от ЕЕДОП, че няма да използва капацитета на трети лица.

По отнош ение на изискванията за икономическо и финансово състояние:
„ВЕСТРАН С” ООД е декларирал, че е реализирал изисквания минимален оборот 

от 800 000.00 лв. в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (оборот от доставка на 
автомобилни горива и/или еквиваленти), изчислен на база годишните обороти общо за 
последните 3 (три) приключили финансови години, а именно (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) и в 
зависимост от датата на която участника е създаден или започнал дейността си, за 
доказването на което участникът е попълнил Част IV, Раздел Б, т. 2а и 26 от ЕЕДОП, 
където са посочени общ и специфичен оборот за 2014, 2015 и 2016 г.

3. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300- 
511-1 от 03.01.2018 г. от 09:42 ч. на „ПЕТРОЛ” АД, ЕИК: 831496285, със седалище и
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адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Черни връх” № 43, тел.: 02/ 9690300, 02/ 
9690110, e-mail: delovodstvo@ netrol.bg. лице за контакти: Катерина Младенова:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „ПЕТРОЛ” АД (описани в Протокол № 1), заедно с 
допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-511-2 от 25.01.2018 г. 
(описани в настоящия протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е 
представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС чрез 
представяне на ЕЕДОП, подписан от Георги Татарски и Милко Димитров -  изпълнителни 
директори на дружеството.

В допълнително представените документи - в Част III, буква „Г” на ЕЕДОП, 
участникът е декларирал, че по отношение на лицата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, не е издадена 
окончателна присъда за престъпления по чл. 194 -  208, чл. 213 а -  217, чл. 219 -  252 и 
чл. 254а -  260 от НК, както и липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 
13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП.

В част III, раздел Б от представения ЕЕДОП, участникът е декларирал, че има 
задължения за данъци и осигурителни вноски към държавата, установени с актове на 
компетентен орган, които не се влезли в сила, допуснато е обезпечение на задълженията и 
размерът им не надхвърля 1% от сумата на годишния оборот на дружеството за 
последната финансова година. При направена справка от страна на комисията в ТР по 
партидата на дружеството, от обявения консолидиран финансов отчет за 2016 г. е видно, 
че годишният оборот на участника е 484 096 000.00 лв., съответно 1% е 4 840 950.00 лв., а 
размерът на задълженията е общо 1 161 268.25 лв. Комисията счита, че е следва да се 
приложи разпоредбата на чл. 53, ал.З, т.2 от ЗОП.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискванията за икономическо и финансово състояние:
„ПЕТРОЛ” АД е декларирал, че е реализирал изисквания минимален оборот от 

800 000.00 лв. в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (оборот от доставка на 
автомобилни горива и/или еквиваленти), изчислен на база годишните обороти общо за 
последните 3 (три) приключили финансови години, а именно (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) и в 
зависимост от датата на която участника е създаден или започнал дейността си, за 
доказването на което участникът е попълнил Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП, където е 
посочен оборот в стопанската област, в обхвата на поръчката за 2014, 2015 и 2016 г.

По отношение на допълнително представените документи:
С П р о т о к о л  №  2 /1 9 .0 1 .2 0 1 8  г. к о м и с и я т а  е к о н с т а т и р а л а , че Е Е Д О П  

сл ед в а  да б ъ д е  п о д п и с а н  и от членовете на управителните и надзорните органи на 
участника:
Г ри ш а Г а н ч е в , Л ъ ч е з а р  Г р а м а ти к о в  и К и р и л  Ш и л е го в  - ч л е н о в е  на 
У п р а в и т е л н и я  с ъ в е т ;
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Н и к о л ай  Г е р г о в , А р м ен  Н азар я н  -  у п р а в и т е л и  и е д н о л и ч н и  с о б с т в е н и ц и  на 
к а п и т а л а , с ъ о т в е т н о  н а  „П Е Т Р О Л  К О Р Е К Т “ Е О О Д  и „П Е Т Р О Л  А С Е Т  
М Е Н И Д Ж М Ъ Н Т “ Е О О Д , и от И ван  В о й н о в с к и , в с и ч к и  те  -  ч л е н о в е  на 
Н а д зо р н и я  с ъ в е т .

У ч а с т н и к ъ т  е п р е д с т а в и л  Е Е Д О П , п о д п и с а н  от в с и ч к и  г о р е п о с о ч е н и  
л и ц а, с и з к л ю ч е н и е  н а  И ван  В о й н о в с к и , за  к о го т о  е п р е д с т а в е н  н о т а р и а л н о  
зав е р ен  п р е п и с -и з в л е ч е н и е  от акт за  см ъ р т .

На следващият етап от работата си комисията разгледа техническите предложения 
от офертите на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите, след което 
състави списък на допуснатите до отваряне на ценово предложение участници и списък на 
отстранените до този етап на процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до етап отваряне на ценови предложения 
при мотиви, отразени в протокол № 3/31.01.2018 г.:

Е „Л У К О Й Л  Б Ъ Л Г А Р И Я ” ЕО О Д , с оферта с вх. № 5300-1630-2 от 21.12.2017 г. 
от 11:19 ч.

2. „ВЕСТРАН С” ООД с оферта с вх. № 5300-1647-1 от 29.12.2017 г. от 09:35 ч.
3. „П ЕТРО Л ” АД с оферта с вх. № 5300-511-1 от 03.01.2018 г. от 09:42 ч.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при 
мотиви, отразени в протокол № 3/31.01.2018 г.:

Няма предложени за отстраняване участници.

М ОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. За оферта с вх. № 5300-1630-2 от 21.12.2017 г. от 11:19 ч. на „ЛУКОЙЛ  
БЪЛГАРИЯ” ЕО О Д, ЕИК: 121699202, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1303, бул. „Тодор Александров” № 42, тел.: 02/9174104, факс: 02/9622228, е- 
таШ  rtodorov@ lukoil.bg, лице за контакти: Румен Тодоров:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническото предложение на участника включва:
1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец №  3, подписано и 

подпечатано от Валентин Златев, в качеството му на управител -  27-28 стр.;
2. Списък на бензиностанциите, в които ще се извършват доставки на горива на 

„ЛУКОЙЛ БЪ Л ГАРИ Я ” ЕООД, снабдени с терминални устройства за безналично 
плащане на територията на РБ, с работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в 
денонощието -  29-37 стр.;

3. Описание на картите, които „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД предлага за 
изпълнение на поръчката -  38-39 стр.;

4. Проект на договор, подписан и подпечатан -  40-46 стр.;
5. Банкова гаранция -  бланка -  47-48 стр.;
6. Декларация за съответствие на течните горива с изискванията на Наредбата за 

изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол 
за автомобилен бензин А 95Н, сертификат за инспекция и сертификат за анализ към него 
за автомобилен бензин А 95Н - 49-51 стр.;

7. Декларация за съответствие на течните горива с изискванията на Наредбата за 
изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол
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за автомобилен бензин A 98Н и предварителен отчет за изпитване за автомобилен бензин 
A  98Н - 52-53 стр.;

8. Декларация за съответствие на течните горива с изискванията на Наредбата за 
изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол 
за гориво за дизелови двигатели, сертификат за инспекция и сертификат за анализ към 
него за автомобилен бензин A 95Н - 54-57 стр.;

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително 
обявените условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне 
на ценовото му предложение при следните мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и 
образеца от документацията за обществена поръчка и включва:

- Декларация, че на територията на Република България участникът разполага с 
определен, посочен от него брой бензиностанции, работещи 24 часа в денонощието;

- Списък на бензиностанциите, в които ще се извършват доставки на горива на 
„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИ Я” ЕООД, снабдени с терминални устройства за безналично 
плащане на територията на РБ, с работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в 
денонощието;

- Декларация, че предлаганото гориво отговаря на изискванията на Наредбата за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния 
контрол.

- Описание на електронните карти (Карти за безкасово зареждане (PIN карти),
които се прилагат при безналично плащане, съдържащо информация за:

# общите и специфични условия за издаването и обслужването им;
# системата за сигурност при плащане с тях;
# система за контрол за ползване на картите и механизъм за уведомяване на 

възложителя при злоупотреби;
# описание на системата, използвана от участника за спазване на предварително 

заложените от Възложителя условия за ползване на картите;
# срок за издаване на картите (брой карти) след получаване на заявка от 

Възложителя -  7 дни;
- Срок за изпълнение на поръчката: Предоставянето на стоките за нуждите на 

Община Велико Търново отговаря на всички изисквания, съгласно приложените в 
тръжната документация технически спецификации. Доставките се извършват съгласно 
описаните условия за период от 24 (двадесет и четири) месеца и съгласно изискванията, 
посочени в документацията;

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата: същият започва да тече от датата, 

която е посочена за дата на получаване на офертата и не може да бъде по-кратък от 5 (пет) 
месеца.

С декларирането, че горивата отговарят на Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, участникът 
потвърждава, че същите отговарят на изискуемите стандарти и изисквания на 
възложителя в Раздел I от документацията, т.10 Техническа спецификация и изисквания, 
т.6. Качество на горивата - т.6.1, 6.2 и 6.3, стр.7.
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Комисията установи, че техническото предложение на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД за изпълнение на поръчката съдържа необходимата информация, изисквана от 
възложителя и отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в 
Раздел I Пълно описание на предмета на поръчката, техническа спецификация и 
изисквания към изпълнението от документацията, т.10 Техническа спецификация и 
изисквания и Раздел IV Подготовка, съдържание и подаване на офертата от 
документацията, т.2.3.1. Техническо предложение, относно съдържанието на 
техническото предложение на участниците от документацията за обществена поръчка.

2. За оферта е вх. № 5300-1647-1 от 29Л2.2017 г. от 09:35 ч. на „ВЕСТРАНС” 
ООД, ЕИК: 121251277, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1680, ул. 
„Пирин” №  91, тел.: 02/ 9581783, 0899 981 390, факс: 02/ 9582842, e-mail: 
vestransl994@ abv.bg, лице за контакти: Диана Тодорова:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническото предложение на участника включва:
1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3, подписано и 

подпечатано от Владимир Тодоров, в качеството му на управител -  377-378 стр.;
2. Декларация - списък на бензиностанциите -  380 стр.;
3. Декларация за съответствие на предлаганото гориво с Наредбата за изискванията 

за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол - 381 стр.;
4. Описание на картовата система -  382 стр.;
5. Декларация за срок на валидност на офертата -  383 стр.;
6. Декларация за съответствие на стоките с изискванията на техническите 

спецификации - 384 стр.;
7. Декларация за съгласие с клаузите в проекта на договор - 54-57 стр.;

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително 
обявените условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне 
на ценовото му предложение при следните мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и 
образеца от документацията за обществена поръчка и включва:

- Декларация, че на територията на Република България участникът разполага с 
определен, посочен от него брой бензиностанции, работещи 24 часа в денонощието;

- Декларация - списък на бензиностанциите на „ВЕСТРАНС” ООД;
- Декларация, че предлаганото гориво отговаря на изискванията на Наредбата за 

изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния 
контрол;

- Описание на картовата система, съдържащо информация за:
# общите и специфични условия за издаването и обслужването им;
# системата за сигурност при плащане с тях;
# система за контрол за ползване на картите и механизъм за уведомяване на 

възложителя при злоупотреби;
# описание на системата, използвана от участника за спазване на предварително 

заложените от Възложителя условия за ползване на картите;
# срок за издаване на картите (брой карти) след получаване на заявка от 

Възложителя - 5 работни дни;
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- Срок за изпълнение на поръчката: Предоставянето на стоките за нуждите на 
Община Велико Търново отговаря на всички изисквания, съгласно приложените в 
тръжната документация технически спецификации. Доставките се извършват съгласно 
описаните условия за период от 24 (двадесет и четири) месеца и съгласно изискванията, 
посочени в документацията.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата: същият започва да тече от датата, 

която е посочена за дата на получаване на офертата и не може да бъде по-кратък от 5 (пет) 
месеца.

С декларирането, че горивата отговарят на Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, участникът 
потвърждава, че същите отговарят на изискуемите стандарти и изисквания на 
възложителя в Раздел I от документацията, т.10 Техническа спецификация и изисквания, 
т.6. Качество на горивата - т.6.1, 6.2 и 6.3, стр.7.

Комисията установи, че техническото предложение на „ВЕСТРАНС” ООД за 
изпълнение на поръчката съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Раздел I Пълно 
описание на предмета на поръчката, техническа спецификация и изисквания към 
изпълнението от документацията, т.10 Техническа спецификация и изисквания и Раздел 
IV Подготовка, съдържание и подаване на офертата от документацията, т.2.3.1. 
Техническо предложение, относно съдържанието на техническото предложение на 
участниците от документацията за обществена поръчка.

3. За оферта с вх. № 5300-511-1 от 03.01.2018 г. от 09:42 ч. на „ПЕТРОЛ” АД, 
ЕИК: 831496285, със седалищ е и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Черни 
връх” № 43, тел.: 02/ 9690300, 02/ 9690110, e-mail: deIovodstvo@petroI.bg, лице за 
контакти: Катерина Младенова:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническото предложение на участника включва:
1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3, подписано и 

подпечатано от Катерина Младенова, в качеството й на пълномощник, и нотариално 
заверено пълномощно -  23-26 стр.;

2. Списък на търговските обекти (бензиностанциите) на територията на РБ, 
областни градове и по основни пътни артерии, с възможност за зареждане чрез магнитни 
карти за безналично плащане и предлагащи всички видове горива, предмет на поръчката -  
27-36 стр.;

3. Общи условия за ползването на карти за безналично плащане, описание на 
типовете карти и системата за безналично плащане -  37-41 стр.;

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително 
обявените условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне 
на ценовото му предложение нри следните мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и 
образеца от документацията за обществена поръчка и включва:

- Декларация, че на територията на Република България участникът разполага с 
определен, посочен от него брой бензиностанции, работещи 24 часа в денонощието;
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- Списък на търговските обекти (бензиностанциите) на територията на РБ, областни 
градове и по основни пътни артерии, с възможност за зареждане чрез магнитни карти за 
безналично плащ ане и предлагащи всички видове горива, предмет на поръчката на 
„ПЕТРОЛ” АД;

- Декларация, че предлаганото гориво отговаря на изискванията на Наредбата за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния 
контрол;

- Общи условия за ползването на карти за безналично плащане, описание на 
типовете карти и системата за безналично плащане, съдържащо информация за:

# общите и специфични условия за издаването и обслужването им;
# системата за сигурност при плащане с тях;
# система за контрол за ползване на картите и механизъм за уведомяване на 

възложителя при злоупотреби;
# описание на системата, използвана от участника за спазване на предварително 

заложените от Възложителя условия за ползване на картите;
# срок за издаване на картите (брой карти) след получаване на заявка от 

Възложителя - 1 работен ден;
- Срок за изпълнение на поръчката: Предоставянето на стоките за нуждите на 

Община Велико Търново отговаря на всички изисквания, съгласно приложените в 
тръжната документация технически спецификации. Доставките се извършват съгласно 
описаните условия за период от 24 (двадесет и четири) месеца и съгласно изискванията, 
посочени в документацията.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата: същият започва да тече от датата, 

която е посочена за дата на получаване на офертата и не може да бъде по-кратък от 5 (пет) 
месеца.

С декларирането, че горивата отговарят на Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, участникът 
потвърждава, че същите отговарят на изискуемите стандарти и изисквания на 
възложителя в Раздел I от документацията, т.10 Техническа спецификация и изисквания, 
т.6. Качество на горивата - т.6.1, 6.2 и 6.3, стр.7.

Комисията з’станови, че техническото предложение на „ПЕТРОЛ” АД за 
изпълнение на поръчката съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Раздел I Пълно 
описание на предмета на поръчката, техническа спецификация и изисквания към 
изпълнението от документацията, т.10 Техническа спецификация и изисквания и Раздел 
IV Подготовка, съдържание и подаване на офертата от документацията, т.2.3.1. 
Техническо предложение, относно съдържанието на техническото предложение на 
участниците от документацията за обществена поръчка.

Комисията приключи работа в 12:30 часа, като съгласно планиран график насрочи 
следващото си заседание за дата 06.02.2018 г. в 10:00 часа в заседателна зала в 
административната сграда на Община Велико Търново за отваряне на ценовото 
предложение на допуснатия участник. Участниците бяха уведомени чрез публикуване на 
съобщение №  91-00-38 от 01.02.2018 г. на профила на купувача, предварително оповестен 
на участниците с откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/541.
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II.4. ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМ ИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА  
06.02.2018 г.

На четвъртото заседание на комисията, което се проведе на 06.02.2018 г. от 10:00 
ч., се пристъпи към отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото предложение на 
допуснатите до този етап участници.

На заседанието на комисията присъства Стоян Драгостинов, в
качеството си на пълномощ ник на „ПЕТРОЛ” АД, съгласно представено пълномощно, 
който удостовери присъствието си чрез подписване на протокол за присъствие.

Комисията отвори и оповести пликове „Предлагани ценови параметри” на 
допуснатите до този етап участници, както следва:

1. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-1630-2 от
21.12.2017 г. от 11:19 ч. на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121699202, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров” № 42, 
тел.: 02/9174104, факс: 02/9622228, e-mail: rtodorov@ lukoil.bg. лице за контакти: 
Румен Тодоров, съдържа:

1. Ценово предложение по Образец № 4, подписано и подпечатано от Валентин 
Златев -  управител -  1-2 стр.;

Комисията оповести ценовото предложение.
Цена на стоката съгласно условията на поръчката е цената на колонка в 

бензиностанцията на Изпълнителя в деня на зареждането с приспадната от нея % 
(процент) отстъпка, предложена от Изпълнителя с офертата.

Предложеният от участника % (процент) отстъпка от цената на бензиноколонка за 
бензин и дизелово гориво е 3 (три процента) %.

Участникът се задължава предложената отстъпка да е постоянна при доставката на 
горивата от колонката на бензиностанцията/ите, като цената на закупеното гориво в деня 
на покупката се намали с предложената отстъпка.

До изготвяне и подписване на официален Договор, предложението на участника, 
заедно с писменото приемане на същото и известието за възлагане, представляват 
обвързващ Договор между страните.

Начин на плащане: Плащането за доставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през месеца 
„стоки" се извършва по банков път до 30 дни от датата на приемане на фактурата. Към 
фактурата ще представяме подробна информация, отразяваща закупените количества 
„стоки“, цената на литър преди отстъпка, процента отстъпка и цена на литър след 
приспадната отстъпка. Фактурирането ще се извършва един път месечно в последното 
число на текущия месец .

Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с гореописаната оферта.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-1647-1 от
29.12.2017 г. от 09:35 ч. на „ВЕСТРАНС” ООД, ЕИК: 121251277, със седалище и адрес 
на управление: гр. София, 1680, ул. „Пирин” № 91, тел.: 02/ 9581783, 0899 981 390, 
факс: 02/ 9582842, e-mail: vestransl994@ abv.bg, лице за контакти: Диана Тодорова,
съдържа:
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1. Ценово предложение по Образец № 4, подписано и подпечатано от Владимир 
Тодоров -  управител -  1-2 стр.;

Комисията оповести ценовото предложение.
Цена на стоката съгласно условията на поръчката е цената на колонка в 

бензиностанцията на Изпълнителя в деня на зареждането с приспадната от нея % 
(процент) отстъпка, предложена от Изпълнителя с офертата.

Предложеният от участника % (процент) отстъпка от цената на бензиноколонка за 
бензин и дизелово гориво е 4 (четири процента) %.

Участникът се задължава предложената отстъпка да е постоянна при доставката на 
горивата от колонката на бензиностанцията/ите, като цената на закупеното гориво в деня 
на покупката се намали с предложената отстъпка.

До изготвяне и подписване на официален Договор, предложението на участника, 
заедно с писменото приемане на същото и известието за възлагане, представляват 
обвързващ Договор между страните.

Начин на плащане: Плащането за доставените на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ през месеца 
„стоки" се извършва по банков път до 30 дни от датата на приемане на фактурата. Към 
фактурата ще представяме подробна информация, отразяваща закупените количества 
„стоки“, цената на литър преди отстъпка, процента отстъпка и цена на литър след 
приспадната отстъпка. Фактурирането ще се извършва един път месечно в последното 
число на текущия месец .

3. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта е вх. № 5300-511-1 от
03.01.2018 г. от 09:42 ч. на „ПЕТРОЛ” АД, ЕИК: 831496285, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, 1407, бул. „Черни връх” № 43, тел.: 02/ 9690300, 02/ 9690110, е- 
таП: <1е1оуо(П1уо(афе1го1.Ь£, лице за контакти: Катерина М ладенова, съдържа:

1. Ценово предложение по Образец № 4, подписано и подпечатано от Катерина 
Младенова -  пълномощ ник -  1-2 стр.;

Комисията оповести ценовото предложение.
Цена на стоката съгласно условията на поръчката е цената на колонка в 

бензиностанцията на Изпълнителя в деня на зареждането с приспадната от нея % 
(процент) отстъпка, предложена от Изпълнителя с офертата.

Предложеният от участника % (процент) отстъпка от цената на бензиноколонка за 
бензин и дизелово гориво е 3,70 (три цяло и седем десети процента) %.

Участникът се задължава предложената отстъпка да е постоянна при доставката на 
горивата от колонката на бензиностанцията/ите, като цената на закупеното гориво в деня 
на покупката се намали с предложената отстъпка.

До изготвяне и подписване на официален Договор, предложението на участника, 
заедно с писменото приемане на същото и известието за възлагане, представляват 
обвързващ Договор между страните.

Начин на плащане: Плащането за доставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през месеца 
„стоки" се извърш ва по банков път до 30 дни от датата на приемане на фактурата. Към 
фактурата ще представяме подробна информация, отразяваща закупените количества 
„стоки“, цената на литър преди отстъпка, процента отстъпка и цена на литър след
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приспадната отстъпка. Фактурирането ще се извършва един път месечно в последното 
число на текущия месец .

Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие е гореописаната оферта.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая.

•k'k'k

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на 
комисията приключи и тя пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите предложения 
от офертите на допуснатите участници.

1. Относно плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-1630- 
2 от 21.12.2017 г. от 11:19 ч. на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121699202, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров” № 42, 
тел.: 02/9174104, факс: 02/9622228, e-mail: rtodorov@ lukoil.bg, лице за контакти: 
Румен Тодоров:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от офертата на 
„ЛУКОИЛ БЪ Л ГАРИ Я ” ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените 
условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Раздел IV 
Подготовка, съдържание и подаване на офертата от документацията, т.2.3.2. -  плик 
„Предлагани ценови параметри“ и образец № 4 от документацията за обществена поръчка. 
Ценовото предложение е изписано цифром и словом при наличие на съответствие между 
двете.

2. Относно плик „Предлагани ценови параметри” от оферта е вх. № 5300-1647- 
1 от 29.12.2017 г. от 09:35 ч. на „ВЕСТРАНС” ООД, ЕИК: 121251277, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, 1680, ул. „Пирин” № 91, тел.: 02/ 9581783, 0899 
981 390, факс: 02/ 9582842, e-mail: vestransl994@ abv.bg, лице за контакти: Диана 
Тодорова:

Комисията единодушно реши ДА НЕ ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от офертата на 
„ВЕСТРАНС” ООД няма съдържание, съгласно предварително обявените условия. 
Ценовото предложение не е изготвено в съответствие с изискванията на Раздел IV 
Подготовка, съдържание и подаване на офертата от документацията, т.2.3.2. -  плик 
„Предлагани ценови параметри“ и образец № 4 от документацията за обществена поръчка.

На първо място ценовото предложение не е изготвено по образец № 4 от 
документацията. При внимателен преглед на представеното предложение, комисията 
установи, че участникът е попълнил частично първа страница от образец № 4, в 
частта, както следва:

„ О б р а зе ц  №  4

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
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с предмет: „Дост авка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи 
за нуж дите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за 
безкасово зареж дане на територията на Република България".

Д олуподписаният/ната.................................................................................................................................. ,
с ЕГН........................... , лична карта № ........................, издадена н а ................../ .........................г. от
 в качеството ми н а ............................................................................................................................

(посочете длъжността)

(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: .............................................................. , актуален телеф он :...........................................................
факс: ............................................... ; електронна пощ а................................................................................
Регистрация по З Д Д С :..................................................................................................................................

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) 
Разплащателна сметка:
IBAN сметка.....................................................................................................................................................
BIC код на б ан к а та ........................................................................................................................................
Б ан ка:..................................................................................................................................................................
Адрес на банката:............................................................................................................................................
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в открита 
процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуж дите на 
Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово 
зареж дане на терит орията на Република България".

Предлагаме  % отстъпка от цената на бензиноколонка за
Безоловен бензин и дизелово гориво; (Не по-малко от 1,5 %)

Задължавам се предложената отстъпка да е постоянна при доставката на горивата 
от колонката на бензиностанцията/ите, като цената на закупеното гориво в деня на 
покупката се намали с предложената отстъпка.

До изготвяне и подписване на официален Договор, настоящото Предложение, 
заедно с писменото приемане на същото и Вашето известие възлагане, представляват 
обвързващ Договор между нас.

Начин на плащане: Плащането за доставените на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ през месеца 
„стоки" се извърш ва по банков път до 30 дни от датата на приемане на фактурата. Към 
фактурата ще представяме подробна информация, отразяваща закупените количества 
„стоки“, цената на литър преди отстъпка, процента отстъпка и цена на литър след 
приспадната отстъпка. Фактурирането ще се извършва един път месечно в последното 
число на текущия месец .“

Останалата част от образец № 4 липсва в ценовото предложение на 
участника, а именно:

„Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с гореописаната оферта.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие 
между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с 
думи.

При констатирането на аритметични грешки се спазват следните правила:
- В случай че общата цена не съответства на произведението от единичната цена и 

количеството, участникът се отстранява от участие;
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- В случай че общ ата стойност не съответства на сбора от произведенията между 
единичната цена и количеството, участникът се отстранява от участие.

До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира обвързващо 
споразумение между нас и Възложителя.

Дата ________ / __________ / _______
Име и фамилия _____________________________

Подпис на упълномощ еното лице _____________________________
Наименование на участника и _____________________________

печат“

На второ място, вместо тази липсваща част, участникът е приложил като втора 
страница от ценовото си предложение текст от образец № 3 на Техническото 
предложение, както следва:

„# описание на системата, използвана от участника за спазване на предварително 
заложените от Възложителя условия за ползване на картите

# срок за издаване на картите (брой карти) след получаване на заявка от 
Възложителя и др.

V . Срок за изпълнение на поръчката:
Предоставянето на стоките по обособена позиция № 1, за нуждите на Община 

Велико Търново отговаря на всички изисквания, съгласно приложените в тръжната 
документация технически спецификации. Доставките ще извършим съгласно описаните 
условия за период от 24 (двадесет и четири) месеца и съгласно изискванията, посочени в 
документацията.

VI. Декларираме, че:
1. сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за 

обществена поръчка;
2. срокът на валидност на нашата оферта е 5 (пет) месеца, считано от датата, която 

е посочена за дата на получаване на офертата.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо).

2. Списък на бензиностанциите;

3. Описание на електронните карти

4. Други (по преценка на участника).

Подпис и печат:
Д ата________ / ___________/ _______
Име и ф ам илия______________________________
Длъж ност______________________________“

Двете части на различните образци № 3 и № 4 са номерирани като страници № 386
и 387.
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Освен това, участникът се е подписал именно на тази част, представляваща 
текст от образец № 3 - Техническо предложение от документацията.

Така представеното ценово предложение не може да бъде прието за такова, първо 
поради факта, че не е по образец № 4, второ -  че реално то не е подписано, тъй като е 
представена само първа страница от него, с посочено ценово предложение, което 
волеизявление обаче не е потвърдено и обвързано с подписа на представляващия 
участника и като такова е несъществуващо, т.е. документ „ценово предложение“ липсва. 
Това е така, тъй като подписът е положен на друга страница, която не е част от образец № 
4 на ценово предложение. На практика в плик „Предлагани ценови параметри“ се 
установява наличието на две части от два отделни образеца, скрепени заедно, които сами 
по себе си както заедно, така и поотделно не представляват изискуемото от възложителя 
Ценово предложение по образец № 4.

Констатираната липса на Ценово предложение в плик „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на „ВЕСТРАНС” ООД, което е задължително за 
представяне, съгласно предварително обявените условия е основание, комисията 
единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо участие в 
процедурата.

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са 
длъжни да спазват изискванията на възложителите”. Съгласно чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП, 
офертата на участника включва „ценово предложение, съдържащо предложението на 
участника относно цената на придобиване, и предложенията по други показатели с 
парично изражение“ .

Съгласно Раздел IV Подготовка, съдържание и подаване на офертата от
документацията, т.2 .3.2. -  плик „Предлагани ценови параметри“ следва да съдържа ценово 
предложение по образец № 4, а в образец № 4 от документацията за обществена поръчка 
изрично е посочено какво трябва да включва то -  данни за участника, необходими 
волеизявления, изисквани текстове от възложителя и реквизит за подпис и печат на
участниците. В Раздел IV Подготовка, съдържание и подаване на офертата от
документацията, т.2.3.2. -  плик „Предлагани ценови параметри“, на стр. 24 от
документацията се посочва:

„Участник, който е представил Ценово предлож ение за изпълнение на 
поръчката, коет о не отговаря на Техническото му предложение и/или на изискванията 
на Техническата спецификация и условията по поръчката, ще бъде отстранен от 
участие в процедурата. “

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24- 
104 от 21.11.2017 г. на възложителя, с което решение са одобрени обявлението и 
документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 
утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществена 
поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 
провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 
с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници.

Съгласно чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП възложителят отстранява от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията 
в оперативна самостоятелност да извърши преценка при констатирано нарушение на 
изискванията на възложителя дали да отстрани участника, който го е извършил, а я 
задължават да го предложи за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1, 
предложение Н-ро от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията
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и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. Относно плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-511-1 
от 03.01.2018 г. от 09:42 ч. на „ПЕТРОЛ” АД, ЕИК: 831496285, със седалище и адрес 
на управление: гр. София, 1407, бул. „Черни връх” № 43, тел.: 02/ 9690300, 02/ 
9690110, e-mail: delovodstvo@ netrol.bg, лице за контакти: Катерина Младенова:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от офертата на 
„ПЕТРОЛ” АД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото 
предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Раздел IV Подготовка, 
съдържание и подаване на офертата от документацията, т.2.3.2. -  плик „Предлагани 
ценови параметри“ и образец № 4 от документацията за обществена поръчка. Ценовото 
предложение е изписано цифром и словом при наличие на съответствие между двете.

След като приключи с разглеждането на ценовите предложения, комисията допуска 
следните участници до оценка на офертите.

Списък на участниците, допуснати до етап оценка на ценовите предложения:

1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИ Я” ЕООД, с оферта с вх. № 5300-1630-2 от 21.12.2017 г. 
от 11:19 ч.

2. „ПЕТРОЛ” АД с оферта с вх. № 5300-511-1 от 03.01.2018 г. от 09:42 ч.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при 
мотиви, отразени в протокол № 4/06.02.2018 г.:

„ВЕСТРАНС” ООД с оферта с вх. № 5300-1647-1 от 29.12.2017 г. от 09:35 ч.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на допуснатите участници съгласно 
критерия за възлагане на поръчката от документацията за обществена поръчка.

К р и т е р и й  з а  в ъ з л а г а н е  н а  п о р ъ ч к а т а .
Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 

„най-ниска цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
На първо място ще се класира офертата, която отговаря на изисквания заложени от 

Възложителя, и е с предложен най-висок процент отстъпка от предлаганата цена на 
бензиноколонка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА:

До оценка са допуснати две оферти:
1. „ЛУКОЙЛ БЪ ЛГАРИ Я” ЕООД, с оферта с вх. № 5300-1630-2 от 21.12.2017 г. 

от 11:19 ч.
2. „ПЕТРОЛ” АД с оферта с вх. № 5300-511-1 от 03.01.2018 г. от 09:42 ч.

КЛАСИРАНЕ Н А  УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид предлаганите от участниците проценти отстъпка от предлагана 
цена на бензиноколонка, както следва:

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИ Я” ЕООД - 3 (три процента) %

„ПЕТРОЛ” АД - 3,70 (три цяло и седем десети процента) %,
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и съгласно определения в обявлението и документацията за обществена поръчка 
критерий за възлагане „Най-ниска цена” (предложен най-висок процент отстъпка от 
предлаганата цена на бензиноколонка), комисията единодушно предлага за открита 
процедура с предмет: „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто 
консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез 
система за безкасово зареждане на територията на Република България", 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново Мр5://\¥\у\у.уеИко- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/541, с уникален номер на процедурата 00073-2017-0053 
в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 24.11.2017 с ГО 816099 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП, следното класиране:

Първо място: „ПЕТРОЛ” АД с оферта с вх. № 5300-511-1 от 03.01.2018 г. от
09:42 ч.

Второ място: „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с оферта с вх. № 5300-1630-2 от
21.12.2017 г. от 11:19 ч.

IV. ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА СКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА 
ПЪРВО М ЯСТО УЧАСТНИК:

След като направи класирането и въз основа на констатациите, отразени в 
протоколите от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 04.01.2018 г., 
протокол № 2 от 19.01.2018 г., протокол № 3 от 31.01.2018 г. и протокол № 4 от 06.02.2018 
г., Комисията

Р Е Ш И :

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания 
на първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез открита процедура с 
предмет: „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за 
нуждите на Общ ина Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово 
зареждане на територията на Република България", както следва:

„П ЕТРО Л” АД, ЕИК: 831496285, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, 1407, бул. „Черни връх” № 43, тел.: 02/ 9690300, 02/ 9690110, e-mail: 
deIovodstvo@petroI.bg, лице за контакти: Катерина М ладенова

V. ОП ИСАН ИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ И/ИЛИ СНИМКИ:

1. О писание на представените мостри:
В условията на процедурата няма изискване за представяне на мостри.

2. Описание на представените снимки:
В условията на процедурата няма изискване за представяне на снимки.

***

Настоящ ият доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията /Протокол № 1, 
Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4/, всички документи, изготвени в хода на
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работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Доставка 
на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община 
Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на 
територията на Република България", публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/541, с уникален 
номер на процедурата 00073-2017-0053 в регистъра на АОП и публикувано обявление на 
дата 24.11.2017 с ГО 816099 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена 
със Заповед № РД 22-13 от 04.01.2018 г., както следва:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................. « у .^ гу ......................
инж, Веселин Станчев -  Главен експерт в звено СОМП в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ:
 1 ............................................................................................лл,у .........................................................................................................................................................................  ✓ 'л

Николина Ангелова- - Старини експерт в дирекция ОП в Община Вещщо Търново

 2....................................... -V ...... \...................................

Инж. Галина М аринова - Главен експерт в отдел ТИ в Община ВелцкоДърнрво -■

ПОЛУЧИХ доклада на комисията

на дата:.
к ,У Подпис: д

7 ?
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията
по ■ о? 1<?на д а т а : ...................................... Подпис:......./...

/  г  \  *  I/ '  V
ИНЖ. ДАНИЕЛНАНОВУ -
Кмет на Общцнц‘Веяико 1ърг/овр
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https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/541
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




