
  
           

    

                                                

 
 
  

 
 

УТВЪРДИЛ:  ...............ПП....................... 

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ  

Зам.Кмет на Община Гълъбово 

      /Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП 

                                       съгл.Заповед № 322/02.04.2018 г. на  

           Кмета на Община Гълъбово/ 

 

Дата на утвърждаване: 19.07.2019 г 

                                                                       
                                                                       Заличен подпис съгл.чл.2 от ЗЗЛД 

 

ДОКЛАД 

 

за резултатите от работата на комисията на основание чл. 60 от ППЗОП 

 

 

 На 03.07.2019 г., в изпълнение на Заповед № 602/21.06.2019 г. Зам.Кмета на Община 

Гълъбово - Димитър Василев /Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгл.Заповед № 

322/02.04.2018 г. на Кмета на Община Гълъбово/ от 10.00 часа в сградата на Общинска 

администрация Гълъбово (административна зала - партерен етаж), се събра комисия в състав:  

 

Председател: Евгения Вълчева – Юрисконсулт на Община Гълъбово 

  

 Членове:  
 

1. Светослав Савов  Главен счетоводител при Община Гълъбово 

 

 

2. Неделчо Манолов  Ръководител отдел „БКС и ООС” при Община Гълъбово  

 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в  

открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на 

автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на 

ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и 

правилата за работа на комисията. 

На публичното заседание по отваряне на офертите не присъстваха представители на 

участниците в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване. 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен 

протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който беше подписан от предаващото лице и от 

председателя на комисията. 

Община Гълъбово 
Област Стара Загора 
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Комисията констатира, че в деловодството на Община Гълъбово за участие в процедурата е 

представена 1 (една) оферта. При приемане на офертата, същата е регистрирана в регистъра при 

деловодството на Община Гълъбово, върху пликът е отбелязан входящият номер, датата и часа 

на получаването й.  

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на 

подадените оферти, а именно: 

 

Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово с оферта, постъпила на 20.06.2019 г 

с вх. № 53-00-42, час на подаване 16,10 часа. 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, 

членовете на комисията, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха декларации по чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП. 

  

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от Възложителя срок 

и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представена е в запечатана, непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата 

информация, изискуема от Възложителя. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертата и проверка на съдържанието й. При отваряне 

на опаковката, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от 

ППЗОП. 

 

Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово 

  

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по 

чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение не бяха подписани от присъстващ представител на 

участниците, тъй като на публичното заседание не присъстваха такива. 

 

 

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП приключи публичното заседание на 

комисията по отваряне на офертите. 

 

На следващото си заседание, комисията продължи своята работа с разглеждане на документите 

за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от 

възложителя условия. 

 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

 

Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово  

 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните 

изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални 

изисквания за технически и професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват 

напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 
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Въз основа на констатациите в Протокол № 1, комисията единодушно реши да допусне до 

разглеждане на Техническите предложения следният участник: 

 

Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово  

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатата оферта и провери 

нейното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе 

установено следното: 

 

Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово 

 

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 3 

от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за доставка след заявка: 

непрекъснат, 24 часа в денонощието от обектите, а при необходимост от доставка до обект, 

определен от Възложителя – 7 часа от получаване на заявката. 

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 5 от 

документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец 

№ 6 от документацията за обществената поръчка) и Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на 

труд (Образец № 7 от документацията за обществената поръчка), както и Декларация, че 

кандидата разполага с бензиностанция – газстанция на територията на гр. Гълъбово, бул. 

„Република” № 127. 

 

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на възложителя и го допуска до отваряне на ценовото предложение. 

 

Комисията единодушно реши отварянето и оповестяването на ценовите оферти в процедурата 

да се състои на 03.07.2019 г., (сряда) в 10.00 часа, в  сградата на Общинска администрация 

Гълъбово (административна зала, 1 етаж), за което участниците да бъдат надлежно уведомени. 

 

На публичното отваряне на ценовите оферти, проведено на 03.07.2019 г., (сряда) в 10.00 часа, не 

присъстваха представители на участниците в процедурата и на средствата за масово 

осведомяване. 

Председателят на комисията обърна внимание на разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, а 

именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на Възложителя, не се отваря. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" на 

участника. 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника се 

съдържа „Ценово предложение” – по образец от документацията за обществената поръчка, 

подписано и подпечатано, с приложени към него Спецификация на видовете горива и смазочни 

материали за нуждите на автопарка на Община Гълъбово (с предложени цени) и търговска 

отстъпка от продажната цена. 

 

Участникът е предложил следните търговски отстъпки за изпълнение на предмета на 

обществената поръчка, както следва: 

 

Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово 

 

Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър автомобилен бензин 

А95Н, в размер на: 0,02 лева за литър бензин с ДДС. 
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Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър автомобилен бензин 

А98Н /А100Н/, в размер на: 0,02 лева за литър бензин с ДДС 

 

Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър дизелово гориво: 

0,01 лева за литър дизелово гориво 

 

Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър автомобилен газ 

пропан - бутан: 0,01 лева за литър газ пропан – бутан 

 

С оповестяването на предложената цена от участника приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши проверка на представените 

от участника документи, съдържащи се в плика с надпис „Предлагани ценови параметри".  

Комисията констатира, че представените от участника документи отговарят на изискванията на 

възложителя. 

Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима, тъй като за участие в 

процедурата е подадена само по една оферта. 

Съгласно документацията за обществената поръчка, критерия за оценка е „най – ниска 

предложена цена”. Цената следва да се  формира на база търговската отстъпка от продажната 

цена на видовете горива. 
 

 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, 

комисията класира участниците в настоящата процедура по следния начин: 

 

Първо място: Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово 
 

На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за изпълнение на предмета на поръчката с класирания на първо място участник - 

Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово. 

 

 

Комисията състави настоящия доклад на основание чл. 60 от ППЗОП на 19.07.2019 г.  

 

 

Приложение: Протоколи № 1, 2 и 3, отразяващи работата на комисията. 

 

 

КОМИСИЯ:       

 

                         Председател:    ..............п.................... 

                                                      /Евгения Вълчева/ 

 

 

Членове: 1. ...............п........................                           2. ...................п....................... 

                       /Светослав Савов/                                          /Неделчо Манолов/         

      

 
                                                Заличен подпис съгл.чл.2 от ЗЗЛД 

 

 


