
  
           

    

                                                

 
 
  

 
 

 

 

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 

      

П Р О Т О К О Л   № 3 

 

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

 

 

 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 ценовите оферти, 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”. 

 

На публичното заседание по отваряне на ценовите оферти не присъстваха представители на 

участниците в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване. 

Община Гълъбово 
Област Стара Загора 
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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 Базови цени. 

 

 

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

 

Съгласно условията на Възложителя Закупуването на горивата (Автомобилен бензин А 

95Н, Дизелово гориво и Газ пропан - бутан) и смазочните материали се осъществява на база 

цените в бензиностанциите на изпълнителя без вкл. ДДС, валидни към момента на зареждането, 

намалени с договорената отстъпка. Това е цената за литър гориво/ смазочен материал без вкл. 

ДДС, на която се търгува в конкретния обект (бензиностанция) към момента на зареждането с 

гориво / закупуване на смазочните материали, намалена с предложената от участника търговска 

отстъпка в процент. Тази отстъпка се посочва в ценовото предложение на участника (тя е 

еднаква за всички посочени в спецификацията горива и смазочни материали) и остава 

непроменена за целия период на действие на сключения договор за обществена поръчка.  

Начинът на формиране на цената важи за целия период на действие на договора, като 

цената Ц дан.осн. на българския производител “Лукойл – Нефтохим” АД – Бургас се следи към 

момента на извършване на фактурирането от бюлетина на “Лукойл България” АД. 

 

 Участникът е предложил следните търговски отстъпки за изпълнение на предмета на 

обществената поръчка, както следва: 

 

Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър автомобилен бензин 

А95Н, в размер на: 0,02 лева за литър бензин с ДДС. 

 

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. 



3 

 

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”.  
 

Изпълнителя е представил в Приложение № 1 към ценовата си оферта видовете доставки на  

смазочните материали, посочени от Възложителя в документацията за участие, по вид и ед. 

цена в лева без ДДС. 

 

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 
 

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП  на 08.07.2019 г.  

 

 

 

КОМИСИЯ:       

 

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

                                                       /Евгения Вълчева/ 

 

 

 

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

                       /Светослав Савов/                                          /Неделчо Манолов/     

 

 

 
    Заличен подпис съгл.чл.2 от ЗЗЛД 

 


