
ПРОТОКОЛ 

от дейността на комисията, назначена със заповед №263 от  15.11.2016 г. за 

разглеждане, оценяване и класиране  на подадените оферти  относно възлагането на 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез 

покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за нуждите на МБАЛ «Свети Николай 

Чудотворец» ЕООД, гр. Лом” чрез събиране на  оферти с обява, публикувана в профила 

на купувача  на 04.11.2016 г. 

 

Днес 15.11.2016 г. в 15:30 ч. ,комисия в състав: 

Председател: 1. Сашко Милчо Андреев – Организатор автотранспорт 

Членове:         2. Петя Димитрова Иванова - Организатор; 

                        3. Димитрина Борисова Илиева – Юрист, 

съгласно горепосочената заповед се събра за да отвори, разгледа, оцени и класира 

подадените оферти относно обществената поръчка с предмет „Доставка чрез покупка 

на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за нуждите на МБАЛ «Свети Николай 

Чудотворец» ЕООД, гр. Лом”, съобразно разпоредбите на Закона за обществени 

поръчки, ППЗОП и условията обявени в обявата.  

                     На заседанието на комисията не присъствах представители на участниците.  

Председателя на комисията представи на същата две оферти регистрирани в 

деловодството на лечебното заведение с приложен приемо-предавателен протокол, 

както следва :  

№ Фирма Вх. № и дата Час 

1 „Петрол” АД, гр. София 3988/11.11.2016г. 09:50 ч. 

2 „Кристал Ойл” ЕООД, гр. Лом 3992/11.11.2016г. 14:50 ч. 

 

               На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП, след известяването на фирмите – подали 

оферти, назначената комисия декларира чрез декларация обстоятелствата в 

съответствие с нормативните разпоредби.  

                Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че 

офертите са в запечатани непрозрачни пликове и пристъпи към отварянето им.  

                Комисията завери с подписите си представеното от участник „Петрол” АД, гр. 

София  ценово предложения и започна обстойно разглеждане на подадената оферта.  

                Съгласно обявените условия, офертата на участника „Петрол” АД, гр. София 

съдържа :  

1/ Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2/ Образец № 1 – Aдминистративни сведения; 

3/ Образец № 2 - Декларация за регистрация по ЕИК; 

4/ Образец № 3 – Декларация  по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 - 5 и 7от ЗОП); 

5/Образец № 4 – Декларация със списък на търговските обекти – бензиностанциите на 

територията на гр. Лом и в Монтана, Видин, Враца, Плевен и София , с които разполага 

или притежава участника, придружена от съответните доказателствени документи, 

доказващи собствеността или наемането/предоставянето на съответния обект.  

6/Образец №5 - Справка за удостоверяване местонахождението на търговския обект – 

бензиностанцията и неговата отдалеченост от МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” 

ЕООД, гр.  Лом /в километри/; 

7/ Образец № 6 – Декларация за приемане клаузите на проекто-договора - приложен; 

8/ Образец № 7 - Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда; 

9/ Образец № 8 – Декларация за срока на валидност на офертите; 



10/ Образец № 9 - Декларация за липса на свързаност  с друг участник; 

11/ Образец № 10 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари 

12/ Образец № 11 – Ценово предложение.  

 

             Ценовото предложение е както следва:  

- Цена за литър бензин А-95 Н – 2.00 / два/ лева с включено ДДС 

- Предложената отстъпка от продажната цена за литър в процент – 1,5%. 

 

- Цена за литър дизелово гориво – 1.92 / един лв и 0,92 ст. /  с включено ДДС 

- Предложената отстъпка от продажната цена за литър в процент – 1,5%. 

 

                Комисията констатира следното - представената оферта отговаря на 

изискванията на възложителя и на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Представени са 

необходимите документи относно доказване на техническите възможности за 

изпълнението на поръчката. 

 

                Комисията продължи работата си с отваряне и обстойното разглеждане на 

подадената оферта от участник „Кристал Ойл” ЕООД, гр. Лом. Завери с подписите си 

представеното от участника ценово предложение. 

               Съгласно обявените условия, офертата на участника „Кристал Ойл” ЕООД, гр. 

Лом съдържа :  

1/ Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2/ Образец № 1 – Aдминистративни сведения; 

3/ Образец № 2 - Декларация за регистрация по ЕИК; 

4/ Образец № 3 – Декларация  по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 - 5 и 7от ЗОП); 

5/Образец № 4 – Декларация със списък на обектите (бензиностанциите) на 

територията на гр. Лом и страната, с които разполага участника за изпълнение на 

обществената поръчка.  

6/Образец №5 - Справка за удостоверяване местонахождението на търговския обект – 

бензиностанцията и неговата отдалеченост от МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” 

ЕООД, гр.  Лом /в километри/; 

7/ Образец № 6 – Декларация за приемане клаузите на проекто-договора - приложен; 

8/ Образец № 7 - Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда; 

9/ Образец № 8 – Декларация за срока на валидност на офертите; 

10/ Образец № 9 - Декларация за липса на свързаност  с друг участник; 

11/ Образец № 10 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари 

12/ Образец № 11 – Ценово предложение. 

13/ Заверено копие на нотариален акт  

14/ Заверено копие на договор за наем 

15/Заверено копие на договор с „Лукойл България” ЕООД 

16/Копие – образец на карта за безкасово зареждане на бензиностанциите на „Лукойл” 

във всички градове в България 

17/ Копие – образец на карта за безкасово зареждане на обектите на „Кристал Ойл” 

ЕООД 

 

          Комисията разгледа подробно приложените от участника документи и 

констатира: 

 Представената декларация Образец №4, с приложените договор с „Лукойл 

България” ЕООД и образец на карта за безкасово зареждане на бензиностанциите на 



„Лукойл” във всички градове в България не покриват изискването на възложителя 

„Необходимо условие за изпълнението на поръчката е наличието на  собствени 

или наети бензиностанции на територията на гр. Лом, на разстояние не повече от 

4  км от сградата на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД и собствени или 

наети бензиностанции в следните областни градове – Монтана, Видин, Враца, 

Плевен и София. 

            Участникът трябва да докаже техническата си възможност за издаване на 

електронни абонаментни карти, като в офертата си по възможност приложи 

образец на такава карта.”    

              Участникът разполага с две бензиностанции (една собственост и една наета) и 

двете находящи се в гр. Лом. 

          Във връзка с горепосоченото условие на възложителя участника не доказва по  

безспорен начин, че отговаря на това условие. Още повече от представения договор 

сключен с „Лукойл България” – чл. 1, ал. 3 е видно,че максималното количество горива 

е с лимит за един календарен месец на стойност до 1000 лв., което е недопустимо към 

настоящата обществена поръчка и нуждите на лечебното заведение. 

          Участникът по никакъв начин не предлага изпълнението на обществената 

поръчка да бъде извършено от подизпълнител.  

            Предвид гореизложеното, комисията намира, че офертата на участника „Кристал 

Ойл” ЕООД, гр. Лом не отговаря на минималните критерии, които е поставил 

възложителя към участниците за изпълнение на поръчката и поради това офертата му 

няма да участва в оценяването и класирането. Офертата на този участник се отстранява 

от участие в процедурата. 

             Комисията предлага на Управителя на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ 

ЕООД, гр. Лом да възложи изпълнението на поръчката с предмет „Доставка чрез 

покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за нуждите на МБАЛ «Свети Николай 

Чудотворец» ЕООД, гр. Лом” на участник  „Петрол” АД, гр. София 

               С това комисията приключи разглеждането, оценяването и класирането 

относно обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  

дизелово гориво за нуждите на МБАЛ «Свети Николай Чудотворец» ЕООД, гр. Лом”.                 

Настоящия протокол е съставен на 15.11.2016 г., ведно с цялата документация и на 

основание чл.97,ал.4 от ППЗОП, се предава на възложителя за утвърждаване 
 

 

КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Андреев   подпис (чл. 2 от ЗЗЛД) 

                         ЧЛЕНОВЕ:   П.Иванова          подпис (чл. 2 от ЗЗЛД) 

                                                Д.Илиева            подпис (чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

Получил протокола и документацията на : 17.11.2016 г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  подпис и печат (чл. 2 от ЗЗЛД) 

/Д-р Георги Томов Савков/ 

  Управител 

 


