
 

 

 
1 

 

 

          УТВЪРЖДАВАМ:  

    заличени данни съгласно ЗЗЛД 

                                      …………………………                                        

ИНЖ. МАРИЯ КОЛЕВА 

ДИРЕКТОР 

   

ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

Днес, 05.12.2018 г. на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), се състави настоящият протокол за проведени заседания от 

дейността на комисия от длъжностни лица, назначена със Заповед № 167/26.11.2018 г. на 

Директора на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево, за разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти в ред за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ПГ „Св. 

Иван Рилски" гр. Раднево“ през отоплителен сезон 2018/2019 г. 

 

Състав на комисията: 
 

Председател:  
Калоян Богев – външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т 17 от ЗОП, с уникален 

№ ВЕ-813; 

 

Членове: 

1. Инж. Стоянка Господинова Йорданова – заместник-директор по УПД на ПГ „Св. Иван 

Рилски" гр. Раднево; 

2. Малчо Колев Колев – домакин на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево 

 

 

Комисията проведе публично заседание по реда, определен в чл. 97, ал. 3 ППЗОП и в 

съответствие с разпоредбите на Заповед № 167/26.11.2018 г. на Директора на ПГ „Св. Иван 

Рилски" гр. Раднево, на 27.11.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Професионална гимназия 

„Свети Иван Рилски“, находяща се в гр. Раднево, на ул. „Георги Димитров“ № 39.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, на средствата за 

масово осведомяване или други лица.  

 

Председателят на комисията получи срещу подпис списък на участниците, подали оферти в 

настоящата обществена поръчка, ведно с получените оферти. На основание чл. 48, ал. 6 

ППЗОП, за потвърждение на предаването се състави и подписа двустранен протокол с 

данните, посочени по-горе. Постъпилите оферти бяха предадени на председателя на 

комисията в 10:55 часа на 27.11.2018 г. Председателят на комисията провери състава на 

присъстващите и след като установи, че в залата са всички членове на комисията, откри 

заседанието. Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на 

Заповед № 167/26.11.2018 г. на Директора на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево и със 

списъка с участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка. Предвид 

обстоятелството, че всички членове на комисията присъстват на провежданото открито 

заседание, налице е кворум за приемане на валидни решения. Председателят на комисията 
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определи график за нейната работа, като същият ще се актуализира съобразно извършените 

действия на комисията и предстоящите етапи на възлагане на обществената поръчка. 

 

Комисията започна работа след получаване на списъка с участниците и представените 

оферти за участие в обществената поръчка, като констатира, че в определения срок за 

получаване на оферти (до 16:00 часа на 26.11.2018 г.) са постъпили и вписани във входящ 

регистър на Възложителя, оферти от следните участници, подредени по реда на постъпването 

им: 

 

№ Наименование на участника 

Входящ номер 

на офертата 

Дата на 

получаване на 

офертата 

Час на 

получаване на 

офертата 

1. „Дизелор“ ЕООД 481 26.11.2018 г. 13:30 часа 

2. „Петрол М“ ЕООД 482 
26.11.2018 г. 

14:39 часа 

3. „Олимпик - ойл“ ЕООД  483 
26.11.2018 г. 

15:45 часа 

4. „Евро оил“ ООД 484 
26.11.2018 г. 

15:52 часа 

 

 

Комисията констатира, че всички постъпили оферти са подадени в определения от 

възложителя срок. След запознаване със представения списък на участниците подали оферта, 

съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП всеки член на комисията, присъстващ на 

заседанието попълни и подписа декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 103, 

ал. 2 ЗОП. Относно членовете на комисията ще се прилагат изискванията на чл. 51, ал. 8-13 

ППЗОП.    

 

След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи към 

отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците. 

Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2 ППЗОП в 

запечатани непрозрачни опаковки с посочени данни на участника, както и наименованието 

на обществената поръчка. Комисията при условията на чл. 97, ал. 3 ППЗОП пристъпи към 

отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и провери за спазване на изискванията 

на чл. 97, ал. 5 и 6 ППЗОП, както и на документацията за участие. Комисията обяви ценовите 

предложения на участниците. 

 

 

I. Резултати от отварянето на офертите в публичното заседание на комисията: 

 

1. „Дизелор“ ЕООД: Участникът е представил своята оферта в запечатан, непрозрачен 

плик с ненарушена цялост. Участникът е с ЕИК 130568248 и се представлява от Стоян 

Василев Арнаудкин. Ценовото предложение на участника е в размери, както следва: 

цена за изпълнение на обществената поръчка - 45 765 лв. без включен ДДС; базова 

цена за 1000 л. дизелово гориво за отопление – 2 034 лв. с включен ДДС. При 

спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха съдържащите се в опаковката техническо предложение и ценово 

предложение от офертата на участника. 
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2. „Петрол М“ ЕООД: Участникът е представил своята оферта в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е с ЕИК 123739040 и се 

представлява от Марин Тенев Димов. Ценовото предложение на участника е в 

размери, както следва: цена за изпълнение на обществената поръчка – 48 000 лв. без 

включен ДДС; базова цена за 1000 л. дизелово гориво за отопление – 2 304 лв. с 

включен ДДС. При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от 

членовете на комисията подписаха съдържащите се в опаковката техническо 

предложение и ценово предложение от офертата на участника. 

3. „Олимпик - ойл“ ЕООД: Участникът е представил своята оферта в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е с ЕИК 201664141 и се 

представлява от Гочо Грозев Гочев. Ценовото предложение на участника е в размер, 

както следва: цена за изпълнение на обществената поръчка – 47 736 лв. без включен 

ДДС; базова цена за 1000 л. дизелово гориво за отопление – 2 199,60 лв. с включен 

ДДС. В ценовото си предложение участникът предлага отстъпка от предлаганата 

базова цена от 1,833 лв с включен ДДС на 1,768 лв. с включен ДДС, поради което 

комисията приема за предложена базова цена 2 121,60 лв. с включен ДДС. При 

спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха съдържащите се в опаковката техническо предложение и ценово 

предложение от офертата на участника. 

4. „Евро оил“ ООД: Участникът е представил своята оферта в запечатан, непрозрачен 

плик с ненарушена цялост. Участникът е с ЕИК 123513917 и се представлява от 

Красимир Колев Русев. Ценовото предложение на участника е в размер както следва: 

цена за изпълнение на обществената поръчка – 45 360 лв. без включен ДДС; базова 

цена за 1000 л. дизелово гориво за отопление – 2 016 лв. с включен ДДС. При 

спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха съдържащите се в опаковката техническо предложение и ценово 

предложение от офертата на участника. 

 

След извършване на гореописаните действия, публичната част от работата на комисията 

приключи в 12:10 часа на 27.11.2018 г. и председателят й закри заседанието. 

 

Комисията в непроменен състав продължи своята работа в закрито заседание, проведено на 

05.12.2018 г. от 09:00 часа в сградата на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“, 

находяща се в гр. Раднево, на ул. „Георги Димитров“ № 39, с цел разглеждане на 

документите и информацията в офертите за тяхната пълнота и съответствие с критериите за 

подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.  

 

В съответствие и в изпълнение на чл. 97, ал. 3 и 4 ППЗОП, комисията разгледа документите 

по чл. 97, ал. 5 и 6 от ППЗОП и извърши проверка за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата 

обществена поръчка. Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в 

Търговския регистър по ЕИК на участниците. В изпълнение на горепосочените действия 

комисията направи констатации за пълнотата на представените документи, съобразно 

изискванията на документацията за участие в обществената поръчка, въз основа на което 

установи следното: 

 

II. Резултати от разглеждане на документите по чл. 97, ал. 5 и 6 от ППЗОП от 

офертите на участниците: 
    

„Дизелор“ ЕООД  
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Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника и установи,  че представената от 

него оферта съдържа всички изискуеми в обществената поръчка документи по отношение на 

личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са 

изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното 

състояние и критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното 

решение: 

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП, 

ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника „Дизелор“ 

ЕООД, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

 

„Петрол М“ ЕООД  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника и установи,  че представената от 

него оферта съдържа всички изискуеми в обществената поръчка документи по отношение на 

личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са 

изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното 

състояние и критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното 

решение: 

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП, 

ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника „Петрол М“ 

ЕООД, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

 

„Олимпик - ойл“ ЕООД  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника и установи,  че представената от 

него оферта съдържа всички изискуеми в обществената поръчка документи по отношение на 

личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са 

изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното 

състояние и критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното 

решение: 

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП, 

ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника „Олимпик - ойл“ 

ЕООД, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

 

„Евро оил“ ООД  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника и установи,  че представената от 

него оферта съдържа всички изискуеми в обществената поръчка документи по отношение на 

личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са 

изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното 

състояние и критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното 

решение: 

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП, 

ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника „Евро оил“ 

ООД, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

 

III. Класиране на офертите на допуснатите участници в обществената поръчка 
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Комисията в непроменен състав продължи своята работа с разглеждане и проверка на 

съдържанието на техническите предложения на участниците за съответствие с 

предварително обявените условия. Комисията установи, че техническите оферти на 

допуснатите участници отговарят на поставените формални изисквания на Възложителя, 

обективирани в ЗОП, ППЗОП и документацията за участие, с оглед на което взе единодушно 

решение да ги допусне до оценяване в следващите етапи на възлагане. Комисията пристъпи 

към оценка на офертите на допуснатите участници, въз основа на критерия посочен в чл. 70, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП – най-ниска цена. 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнението на 

всички дейности, предмет на обществената поръчка. 

 

Ако най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, се прилага чл. 58, ал. 3 от 

ППЗОП. 

 

Комисията продължи своята работа в непроменен състав с обстойно и внимателно 

разглеждане на параметрите на ценовите предложения на допуснатите участници. В хода на 

закритото заседание и в изпълнение на поставените й задачи, комисията констатира, че 

предложените ценови параметри от участниците, не надвишават прогнозната стойност на 

поръчката в размер на 49 000 лева без включен ДДС, посочена в обявата за обществена 

поръчка, както и в  Раздел IІ, т. 5.7. „Прогнозна стойност“ от документацията за участие в 

обществената поръчка.  

За целите на класирането на офертите на участниците, доколкото същите са предложили 

различно количество гориво и като се вземе предвид обстоятелството, че същото е посочено 

в документацията за обществената поръчка, като прогнозна стойност и в този смисъл 

възложителят не е обвързан с точно количество, комисията единодушно реши да оценява 

базовата цена за 1000 л. дизелово гориво за отопление с включен ДДС, предложена от всеки 

от участниците, тъй като същата е обективно сравнима в различните оферти. 

На база на горепосочените ценови предложения се получи следното класиране на 

участниците в обществената поръчка: 

1. „Евро оил“ ООД  с предложена базовата цена 1000 л. дизелово гориво за 

отопление – 2 016 лв. с включен ДДС; 

2. „Дизелор“ ЕООД с предложена базовата цена 1000 л. дизелово гориво за 

отопление – 2 034 лв. с включен ДДС; 

3. „Олимпик - ойл“ ЕООД с предложена базовата цена 1000 л. дизелово гориво за 

отопление – 2 121,60 лв. с включен ДДС; 

4. „Петрол М“ ЕООД с предложена базовата цена 1000 л. дизелово гориво за 

отопление – 2 304 лв. с включен ДДС; 
 

Във връзка с изискванията на одобрената документация за участие, следва да се предложи на 

Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с участника „Евро 

оил“ ООД , класиран на първо място, чиято оферта отговаря напълно на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и одобрената документация за участие. 

 

Във връзка с констатациите, обективирани в протоколите от заседанията й, комисията взе 

единодушно следното решение: 

 

На основание чл. 109 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, предлага на Възложителя 

да сключи договор за обществена поръчка с участника „Евро оил“ ООД, класиран на първо 

място в настоящата обществена поръчка. Офертата на участника отговаря напълно на 

изискванията на ЗОП и одобрената документация за участие, като същият покрива изцяло 

поставените от Възложителя критерии за подбор и е предложил най-ниска цена за 

изпълнение на обществената поръчка 
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Настоящият протокол се състави и подписа след приключване на заседанието на Комисията 

на 05.12.2018 г. в 11:00 часа. 

 

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящият протокол, цялата документация и 

постъпилите оферти са предадени на Възложителя за утвърждаване и предприемане на 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, на 

05.12.2018 г. 
 

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 05.12.2018 г. 

в 11:00 часа. 

 

На основание чл. 97, ал. 4 от ЗОП, настоящият протокол е предаден на Възложителя за 

утвърждаване. 

 

 

Председател: Калоян Богев заличени данни съгласно ЗЗЛД 

   

   

и членове: Инж. Стоянка Йорданова заличени данни съгласно ЗЗЛД 

   

   

 Малчо Колев заличени данни съгласно ЗЗЛД 

 
 

 

 

 


