
ПРОТОКОЛ № 1
За разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор

 

П Р О Т О К О Л

от работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за определяне на изпълнител за извършване на услуга – Доставка на
горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово
зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане. 
Днес 06.01.2021 година в 10:00 часа на основание чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП), в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) с адрес: гр. София, кв.
Кремиковци, в изпълнение на Заповед № 1 от 04.01.2021 г. на директора на ЦРЧРРИ се проведе заседание на комисията за отваряне
в Регистъра на обществени поръчки под уникален номер: 00372-2020-0001 на офертите по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП във връз с
чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, като комисията разгледа и оцени постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за определяне на изпълнител за Доставка на горива за зареждане на МПС на
Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции,
собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане.

Комисията заседава в състав:
Председател: Екатерина Стоянова – гл.счетоводител в ЦРЧРРИ
 и членове: 1. Тодор Киров – старши експерт в ЦРЧРРИ;
2. Петър Петров – юрист, външен експерт.

Заседанието се ръководи от председателя на комисията.

Членовете на комисията на основание чл. 51, ал. 8 и ал. 13 във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП представиха декларации по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.

Комисията установи, че в първоначално определения срок за получаване на оферти – до 30.12.2020 г. има постъпили три оферта:

1. OF236637 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД  подадена на 18.12.2020 г.
2. OF244141 ЛУКОЙЛ –БЪЛГАРИЯ ЕООД подадена на 29.12.2020 г.
3. OF235249  ПЕТРОЛ АД подадена на 30.12.2020 г.

Комисията установи, че до крайния срок за декриптиране на подадените оферти, следните участници са декриптирали офертите:

1. OF236637 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД  подадена на 18.12.2020 г. ;
2. OF244141 ЛУКОЙЛ –БЪЛГАРИЯ ЕООД подадена на 29.12.2020 г.;
3. OF235249  ПЕТРОЛ АД подадена на 30.12.2020 г.;

I. Комисията констатира:
1. Възложителят е събрал оферти по реда и условията на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез публикуване на обява в
централизираната електронна платформа ЦАИС ЕОП на 14.12.2020 г.
2. В деня на публикуването на обявата, Възложителят е публикувал информация за поръчката на профила на купувача.
3. В срока  до 30.12.2020 г. има постъпила три оферти от участници: 

-ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД;
-ЛУКОЙЛ –БЪЛГАРИЯ ЕООД;
- ПЕТРОЛ АД;

На основание чл. 54, ал. 2 и ал. 7 от ППЗОП председателя на комисията декриптира получените оферти и комисията пристъпи към
действия да разгледа и оцени оферти.

ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на подадените оферти:

1. OF236637 подадена на 18.12.2020 г. в 12:10 часа.

Офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия: 
Дата 06.01.2021 г. час 10:00 ч.
Същата е подадена от ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 121759222, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1784, бул.
Цариградско шосе № 90, ет. 20, тел. за контакти: 02/9329710
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на ценовото предложение на участника ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД.
Предложената в ценовото предложение от участника 

 

1. OF244141 подадена на 29.12.2020 г. в 14:35 часа

Офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия: 
Дата 06.01.2021 г. час 10:00 ч.

търговска отстъпка върху действащите цени на всички горивата,
предлагана към датата на провеждане на процедурата е 4.5 % (четири цяло и пет процента)



Същата е подадена от ЛУКОЙЛ –БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 121699202 със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, Област
София (столица); Община Столична, Район р-н Възраждане бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ, № 42, телефон: 9174100
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на ценовото предложение на участника ЛУКОЙЛ –БЪЛГАРИЯ ЕООД
 Предложената в ценовото предложение от участника 

 

1. OF235249  подадена на 30.12.2020 г. в 16:15 часа

Офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия: 
Дата 06.01.2021 г. час 10:00 ч.
Същата е подадена от ПЕТРОЛ АД, ЕИК 831496285 със седалище и адрес на управление: Област: Ловеч, Община Ловеч, гр. Ловеч,
п.к. 5500, ул. Търговска № 12, хотел "Ловеч"
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на ценовото предложение на участника ПЕТРОЛ АД
 Предложената в ценовото предложение от участника 

ІІІ. Комисията разгледа предложените оферти.
Комисията пристъпи към проверка на представените документи в офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и
констатира следното:

- Участник № 1: ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
Комисията установи, че представените от участника документи (ЕЕДОП; Техническо предложение; Ценово предложение; Образци
на документи), съответстват с изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията към участника, утвърдени от възложителя.
Констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на участника.
Предвид гореизложеното, комисията допуска до по-нататъшно участие, оценка и класиране участника ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД.

- Участник № 2: ЛУКОЙЛ –БЪЛГАРИЯ ЕООД
Комисията установи, че представените от участника документи (ЕЕДОП; Техническо предложение; Ценово предложение; Образци
на документи), съответстват с изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията към участника, утвърдени от възложителя.
Констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на участника.
Предвид гореизложеното, комисията допуска до по-нататъшно участие, оценка и класиране участника ЛУКОЙЛ –БЪЛГАРИЯ ЕООД

- Участник №3: ПЕТРОЛ АД
Комисията установи, че представените от участника документи (ЕЕДОП; Техническо предложение; Ценово предложение; Образци
на документи), съответстват с изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията към участника, утвърдени от възложителя.
Констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на участника.
Предвид гореизложеното, комисията допуска до по-нататъшно участие, оценка и класиране участника ПЕТРОЛ АД

ІV. Комисията оцени постъпилите оферти в съответствие с обявения от Възложителя критерий „Най-ниска цена”.
Оценяването на офертите се извършва въз основа на показателя  

Комисията класира участниците, подали оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. З, т. 2 от ЗОП, за
определяне на изпълнител за Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални
инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при
условията на безналично плащане, както следва:
 

Първо място: ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД;
Второ място: ПЕТРОЛ АД;
Трето място: ЛУКОЙЛ –БЪЛГАРИЯ ЕООД

1. 
V. Комисията предлага на възложителя:

Да сключи договор с участника класиран на първо място:
ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 14.01.2021 год.

С приключване на работата си комисията предава настоящия протокол, заедно с цялата документация на Възложителя за
утвърждаването му.
 

търговска отстъпка върху действащите цени на всички горивата,
предлагана към датата на провеждане на процедурата е 3.1 %  (три цяло и един процента)

търговска отстъпка върху действащите цени на всички горивата,
предлагана към датата на провеждане на процедурата е 4.1 %  (четири цяло и един процента)

най-голям процент търговска отстъпка, върху действащите цени
на горивата, който е еднакъв за всички видове горива, които Възложителят ще закупува.


