
 
 

 

ДО 

ЗАМ. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 

Г. ДУРМУШ – ШАКИР – упълномощено  

Лице по чл.7, ал.1 от ЗОП,                                   

съгл.Заповед № 775/19.09.2020 г. на Кмета 

На Община Гълъбово 

            

 

      

Д О К Л А Д 
 

По чл. 103, ал. 3, във връзка с чл. 60 от ППЗОП 

 

 

от комисия, назначена с Ваша Заповед № 153/27.03.2020 г. 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: Автомобилен Бензин А95 Н; Автомобилен Бензин А100 Н; 

Дизелово гориво; Газ пропан бутан и доставка на ГСМ по видове за нуждите на 

автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити”, както следва: 

 

 

Председател: Евгения Вълчева – Юрисконсулт на Община Гълъбово 

 

 Членове:  
 

1. Светослав Савов  Главен счетоводител при Община Гълъбово 

 

 

2. Боян Бонев    Изпълнител - шофьор при Община Гълъбово  

 

 

 

Съставът на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

по обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на 

автомобилни горива: Автомобилен Бензин А95 Н; Автомобилен Бензин А100 Н; 

Дизелово гориво; Газ пропан бутан и доставка на ГСМ по видове за нуждите на 

автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити” е определен с Ваша Заповед № 153/27.03.2020 г.  

Община Гълъбово 



Със заповедта е предвидено, в срок до 30.04.2020 г., комисията да разгледа, оцени 

и класира офертите като представи доклад за дейността си и протокол/и, съдържащи 

действията на комисията и резултатите от разглеждането, оценяването и класирането 

на офертите, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на 

откритата процедура. Със същата заповед е предвидено, че до приключване работата на 

комисията, документите, свързани с разглежданата обществена поръчка, ще се 

съхраняват в архива на стая № 308, етаж 3 в сградата на общинска администрация. 

Промени в поименния състав на комисията не са извършвани. 

 

Кратко описание на работния процес. 

В изпълнение на цитираната заповед и в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 

8 от ППЗОП, председателят на комисията получи от Веселина Пенева – архивар при 

Община Гълъбово  регистрираните оферти. Посоченото обстоятелство е удостоверено с 

протокол, подписан от предаващото лице и от председателя на комисията и съдържа 

следната информация: подател на офертата; регистрационен номер, дата и час на 

получаване; причини за връщане на офертата, когато е приложимо. 

В изпълнение на цитираната заповед, на 27.03.2020 г. от 13:00 часа комисията 

започна своята работа след получаване на офертата и протокола по чл. 46, ал. 8 от 

ППЗОП. Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП. 

На 27.03.2020 г. от 13:00 часа комисията проведе публично заседание, на което 

съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП НЕ присъстваха представители на 

участниците. 

Оферта е подадена от един участник – Оферта с вх. № 53-00-1/ 26.03.2020 г с 

подател „АМК – 2002“ ООД с. Опан. Същата е подадена в указания срок и час. 

 

На следващото си закрито заседание, проведено на 31.03.2020 г., комисията в 

пълен състав продължи своята работа с разглеждане на документите за съответствие на 

участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. На основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията състави протокол. Не бяха констатирани липси и 

непълноти  в офертата на участника.  

Комиисята извърши подробен анализ на всички представени документи и 

установи, че участника е подал всички изискуеми документи и образци, както и 

електронно подписан ЕЕДОП, представен на CD. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3, изречение първо от ППЗОП обяви в 

профила на купувача съобщение за деня, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения на участниците. 

На публично заседание, проведено на 07.04.2020 г. от 13:00 часа, комисията 

отвори ценовата оферта на допуснатият до този етап участник – „АМК – 2002“ ООД. 

На публичното отваряне на ценовите оферти НЕ присъстваха представители на 

участниците в процедурата и на средствата за масово осведомяване. 

С оповестяването на предложените цени на допуснатите участници приключи 

публичното заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти. 

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). 

 

Участникът е предложил следните търговски отстъпки за изпълнение на предмета на 

обществената поръчка, както следва: 

 

Участник № 1 – „АМК - 2002” ООД, с. Опан 

 

- Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър автомобилен 

бензин А95Н в размер на 0,5% за литър бензин с ДДС. 

 

- Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър автомобилен 

бензин А100Н в размер на 0,5% за литър бензин с ДДС. 

 

 

- Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър автомобилно 

дизелово гориво в размер на 0,5% за литър дизелово гориво с ДДС. 

 

- Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър автомобилен 

автомобилен газ пропан – бутан в размер на 0,5% за литър газ – пропан 

бутан с ДДС. 

-  

Участникът в Приложение № 1 към ценовата оферта е предложил ед. цени за видовете 

ГСМ. 

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”.  

 

 

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 – „АМК - 2002” ООД, с. Опан 
 

На основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

сключи договор за изпълнение на предмета на поръчката с класирания на първо място 

участник - Участник № 1 – „АМК - 2002” ООД, с. Опан. 



 

 

Комисията състави настоящия доклад на основание чл. 60 от ППЗОП на 14.04.2020 г.  

 

 

 

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

 

 

 

КОМИСИЯ:       

 

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

                                                       /Евгения Вълчева/ 

 

 

 

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

                       /Светослав Савов/                                          /Боян Бонев/     

 

 

 

 

 

 

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

ГЮЛДЖАН ДУРМУШ - ШАКИР 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 

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

                                       съгл.Заповед № 775/19.09.2020 г. на  

           Кмета на Община Гълъбово/ 

 

Дата на утвърждаване: 14.04.2020 г. 

 

                                                                                    

                                                                                    Заличен подпис съгл.чл.2 от ЗЗЛД 

 


