
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 11.03.2020 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 103, 
ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-331 от 
28.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново продължи разглеждането на офертите, 
постъпили 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 Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на 
територията на Република България", по обособени позиции, 
Обособена позиция № 1: "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", открита с Решение № РД 24-8 от 
23.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 27.01.2020 г. в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП под ID номер 956057, и Обявление за поръчка, публикувано на 
дата 27.01.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID номер 956058, с уникален 
номер на поръчката в РОП: 00073-2020-0004, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/763 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново 
И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Стефан Стефанов - Старши експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване" в 
Община Велико Търново 

2. Николина Ангелова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" 

На заседанието на комисията присъстваха Стоян Драгостинов, в качеството си на 
пълномощник на „ПЕТРОЛ" АД, съгласно представено пълномощно, и Владимир Тодоров -
управител на „ВЕСТРАНС" ООД, които удостовериха присъствието си чрез подписване на 
протокол за присъствие. 

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез съобщение с 
изх. № 91-00-77 от 06.03.2020 г., публикувано в профила на купувача на адрес: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/763, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения ще 
се извърши на дата 11.03.2020 г. от 11:00 ч. в заседателна зала в сградата на Община Велико 
Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2. 

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена", комисията 
пристъпи направо към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатия до този етап участник. 

Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-511-2 от 27.02.2020 г. от 
09:59 ч. на „ПЕТРОЛ" АД, ЕИК: 831496285, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, 
ул."Търговска" № 12, и адрес за кореспонденция: гр. София, 1407, бул. „Черни връх" № 43, 
тел.: 02/ 9690110, e-mail: zop@petrol.bg, лице за контакти: Катерина Кацева, съдържа: 

1. Ценово предложение по Образец № 3, подписано и подпечатано от Катерина Кацева -
пълномощник - 1-2 стр.; 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/763
mailto:zop@petrol.bg


Комисията оповести ценовото предложение. 
Единичната цена на горивото се формира на база актуална базова борсова цена, 

публикувана в официалния сайт на Софийска стокова борса за съответния вид гориво за периода 
на зареждане на автомобилите, намалена с договорената отстъпка, заложена в офертата на 
избрания за Изпълнител. 

Предложените от участника цени за доставка на трите вида горива са: 

Базова борсова % Единична 

№ цена към отстъпка цена за № Вид момента на предло- литър с % 
на Горивото откриване на жен от отстъпка в 

процедурата в 
лева без ДДС 

участни-
ка 

лева без ДДС 

1 2 3 4 5 
1 Бензин А-95Н 1,65 3,1 1,60 
2 Дизелово гориво 1,83 3,1 1,77 
3 Газ пропан бутан 0,77 3,1 0,75 

Предложените от участника цени за доставка на авто консумативи: 

№ RUN Единична цена 
ьид за литър без ДДС на авто консуматива за литър без ДДС 

1 2 3 

1 Антифриз 4,11 
2 Стъклопочистваща течност - лятна 1,18 
3 Стъклопочистваща течност - зимна 1,18 
4 Моторно масло М 10 Д 5,60 
5 Моторно масло М 16 Д 5,77 
6 Трансмисионно масло 7,43 

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи и тя пристъпи към разглеждане и проверка на ценовото предложение от офертата на 
допуснатия участник. 

Относно плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-511-2 от 
27.02.2020 г. от 09:59 ч. на „ПЕТРОЛ" АД, ЕИК: 831496285, със седалище и адрес на 
управление: гр. Ловеч, ул."Търговска" № 12, и адрес за кореспонденция: гр. София, 1407, 
бул. „Черни връх" № 43, тел.: 02/ 9690110, e-mail: zop@petrol.bg, лице за контакти: Катерина 
Кацева: 

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 
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офертата от документацията, т.2.3.2. - плик „Предлагани ценови параметри" и образец № 3 от 
документацията за обществена поръчка. 

* * * 

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: 

„ПЕТРОЛ" АД с оферта с вх. № 5300-511-2 от 27.02.2020 г. от 09:59 ч. 

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

Няма предложени за отстраняване участници. 

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

К Р И Т Е Р И Й ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА 

1. К Р И Т Е Р И Й ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „най-ниска 

цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

2. М Е Т О Д И К А ЗА ОЦЕНКА. 

Методика за оценка 
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят 

на предварително обявените условия на Възложителя за лично състояние подлежат на оценка за 
икономически най-изгодната оферта по критерий „най-ниска цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от 
ЗОП. 

Формула за определяне на най-ниска цена: 

ПО = П 0 1 (25 % ) + П 0 2 (40 % ) + ПОЗ (5 % ) + П 0 4 (5 % ) + П 0 5 (5 % ) + ПОб (5 % ) + П 0 7 

(5 % ) + П 0 8 (5 % ) + П 0 9 (5 % ) 

П01: подпоказател, оценяващ цена за литър бензин А95Н с процент отстъпка от Базовата борсова 
цена към момента на откриване на процедурата от ценовото предложение (максимален брой точки 
-100); 

П02: подпоказател, оценяващ цена за литър дизелово гориво с процент отстъпка от Базовата 
борсова цена към момента на откриване на процедурата от ценовото предложение (максимален 
брой точки - 100); 
ПОЗ: подпоказател, оценяващ цена за литър Газ пропан бутан за автомобили с процент отстъпка от 
Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата от ценовото предложение 
(максимален брой точки - 100); 
П04: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Антифриз от ценовото предложение 
(максимален брой точки - 100); 
П05: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Стъклопочистваща течност - лятна от 
ценовото предложение (максимален брой точки - 100); 
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П06: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Стъклопочистваща течност - зимна от 
ценовото предложение (максимален брой точки - 100); 
П07: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Моторно масло М10 Д от ценовото 
предложение (максимален брой точки - 100); 
П08: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Моторно масло М16 Д от ценовото 
предложение (максимален брой точки - 100); 
П09: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Трансмисионно масло от ценовото 
предложение (максимален брой точки - 100); 

ПО 1 m m 
П 0 1 = х 100 

ПО I n 

Където: 
П01п е предложената цена без ДДС за литър бензин А95Н с процент отстъпка от Базовата 

борсова цена към момента на откриване на процедурата от оценявания участник. 
IlOlmin е най-ниската предложена цена без ДДС за литър бензин А95Н с процент отстъпка 

от Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата. 

ПО 2 m m 
П 0 2 = х 100 

П02п 

Където: 
П02п е предложената цена без ДДС за литър дизелово гориво с процент отстъпка от 

Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата от оценявания участник. 
I102min е най-ниската предложена цена без ДДС за литър дизелово гориво с процент 

отстъпка от Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата. 

П О З т т 
ПОЗ = х 100 

ПОЗп 

Където: 
ПОЗп е предложената цена без ДДС за литър Газ пропан бутан за автомобили с процент 

отстъпка от Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата от оценявания 
участник. 

n 0 3 m i n е най-ниската предложена цена без ДДС за литър Газ пропан бутан за автомобили 
с процент отстъпка от Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата. 

П047П171 
П 0 4 = х 100 

П04п 

Където: 
П04п е предложената цена без ДДС за литър Антифриз от оценявания участник. 
n 0 4 m i n е най-ниската предложена цена без ДДС за литър Антифриз. 

ПО 5 m m 
П 0 5 = х 100 

П05л 

Където: 
П05п е предложената цена без ДДС за литър Стъклопочистваща течност 

оценявания участник. 
- лятна от 
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II05min е най-ниската предложена цена без ДДС за литър Стъклопочистваща течност -
лятна. 

П О б т т 
ПОб = — х 100 

ПОбп 

Където: 
ПОбп е предложената цена без ДДС за литър Стъклопочистваща течност - зимна от 

оценявания участник. 
ПОбтш е най-ниската предложена цена без ДДС за литър Стъклопочистваща течност -

зимна. 

ПО 7 m m 
П 0 7 = х 100 

П07п 

Където: 
П07п е предложената цена без ДДС за литър Моторно масло М 10 Д от оценявания 

участник. 
n 0 7 m i n е най-ниската предложена цена без ДДС за литър Моторно масло М 10 Д. 

П 0 8 т т 
П 0 8 — — х 100 

П08п 

Където: 
П08п е предложената цена без ДДС за литър Моторно масло М 16 Д от оценявания 

участник. 
n 0 8 m i n е най-ниската предложена цена без ДДС за литър Моторно масло М 16 Д. 

П 0 9 т т 
П 0 9 = — х 100 

П09л 

Където: 
П09п е предложената цена без ДДС за литър Трансмисионно масло от оценявания 

участник. 
n09min е най-ниската предложена цена без ДДС за литър Трансмисионно масло. 
1. Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 
участие в процедурата. 

2. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. 

3. Предлаганият от съответния участник процент отстъпка за различните видове горива ще 
остане непроменен за срока на действие на договора. 

4. В случай на допуснати аритметични грешки или несъответствия в изчисленията при 
попълване на ценовото предложение, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

5. Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата е формирана като 
средно аритметична цена на база 10 (десет) поредни, последно сключени на пода на Софийска 
стокова борса АД (към дата 17.01.2020 г.) сделки за конкретната стока. 
Забележка: При подготвяне на ценовите предложения, участниците са длъжни да закръглят 
всички отстъпки в ценовите предложения до втория знак след десетичната запетая. 
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Участниците следва да предложат процент отстъпка за всеки вид Гориво, не по-малко от 3% 
(три процента). 

Когато оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която 
се съдържат по-изгодни предложения, преценени в съответствие с чл. 58, ал.2, т.1 от ППЗОП. 
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са 
равни, с предимство се класира офертата, в която е предложена по висока отстъпка за дизелово 
гориво. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2, т.1 
от ППЗОП. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА: 

За участника „ПЕТРОЛ" АД с оферта с вх. № 5300-511-2 от 27.02.2020 г. от 09:59 ч. 

По П01: подпоказател, оценяващ цена за литър бензин А95Н с процент отстъпка от 
Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата от ценовото предложение 
(максимален брой точки - 100); 

П01 = 1,60/1,60 X 100=100 точки 

По П02: подпоказател, оценяващ цена за литър дизелово гориво с процент отстъпка от 
Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата от ценовото предложение 
(максимален брой точки - 100); 

П02 = 1,77/1,77 х 100=100 точки 

По ПОЗ: подпоказател, оценяващ цена за литър Газ пропан бутан за автомобили с процент 
отстъпка от Базовата борсова цена към момента на откриване на процедурата от ценовото 
предложение (максимален брой точки - 100); 

ПОЗ = 0,75/0,75 X 100=100 точки 

По П04: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Антифриз от ценовото 
предложение (максимален брой точки - 100); 

П04 = 4,11/4,11 х 100=100 точки 

По П05: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Стъклопочистваща течност -
лятна от ценовото предложение (максимален брой точки - 100); 

П05 = 1,18/1,18 х 100=100 точки 

По ПОб: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Стъклопочистваща течност -
зимна от ценовото предложение (максимален брой точки - 100); 

ПОб =1,18/1,18 х 100=100 точки 

По П07: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Моторно масло М10 Д от 
ценовото предложение (максимален брой точки - 100); 

П07 = 5,60/5,60 х 100=100 точки 

По П08: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Моторно масло Ml6 Д от 
ценовото предложение (максимален брой точки - 100); 

П 0 8 = 5,77/5,77 х 100=100 точки 
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По П09: подпоказател, оценяващ предложената цена за литър Трансмисионно масло ог 
ценовото предложение (максимален брой точки - 100); 

П 0 9 = 7,43/7,43 х 100=100 точки 

Формула за определяне на най-ниска цена: 

ПО = П 0 1 (25 %) + П 0 2 (40 %) + ПОЗ (5 %) + П 0 4 (5 %) + П 0 5 (5 %) + ПОб (5 %) + П07 
(5 %) + П 0 8 (5 %) + П 0 9 (5 %) 

ПО = 25 + 40 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 100 точки 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Като взе предвид предложените от участника цени за горива и авто консумативи и съгласно 
определения в обявлението и документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-
ниска цена", 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", по обособени позиции, 

Обособена позиция № 1: "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", открита с Решение № РД 24-8 от 
23.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 27.01.2020 г. в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП под ID номер 956057, и Обявление за поръчка, публикувано на 
дата 27.01.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID номер 956058, с уникален 
номер на поръчката в РОП: 00073-2020-0004, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/763, следното класиране: 

Първо място: „ПЕТРОЛ" АД с оферта с вх. № 5300-511-2 от 27.02.2020 г. от 09:59 ч. 

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 11.03.2020 г., 
като резултатите от всички действия от работата на комисията ще бъдат отразени в доклад на 
основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр. 

Комисията приключи работа в 12:00 часа. 

КОМИСИЯ в състав. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: _ 

инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено СОМП в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: _ _ 

Стефан Стефанов - Старай/г^еперт в отдел „Информационно-техническо обслужване" в Община 
Велико Търново 

Николина АнгеловаЦ- Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/763
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