
 

     

                                       П Р О Т О К О Л   
                                          № 1/06.01.2017 г. 

 

На основание чл. 54, ал. 7 ППЗОП 

за дейността на комисията по разглеждане,  оценяване и  класиране на 

офертите, за изпълнение на  обществена поръчка – публично състезание, назначена 

със Заповед № 001/06.01.2017 г. на Управителя на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град 

Добрич 

 

 

На 06.01.2017 г. в 10:00 часа, в сградата на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град 

Добрич, комисията за провеждане на процедура „публично състезание“, открита с Решение 

№ РД-06-093/14.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

горива (дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан) за автомобилите, 

собственост на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град Добрич“ проведе публично 

заседание на основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за Прилагане на Закона за 

Обществените Поръчки (ППЗОП). 

Комисията заседава в пълен състав, както следва: 

Председател: Милена Димитрова – главен счетоводител в „Автобусен транспорт“ ЕООД 

И членове: 

1. Данка Иванова – организатор-експлоатация в „Автобусен транспорт“ ЕООД; 

2. Николета Коларова – старши юрисконсулт в Община град Добрич. 

 

На публичното заседание на комисията присъства: Василка Стефанова Райчева, 

упълномощен представител на „Химойл БГ“ ЕООД. 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл.48 ал.6 ППЗОП. 

 

В срок до 05.01.2017 г., 17:00 ч. в в сградата на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град 

Добрич са постъпили 4 (четири) броя оферти, както следва: 

 

1. Оферта от „БЕНТ ОЙЛ“ АД, град София – вх. № РД-06-001/04.01.2017 г.; 10:23ч. 

2. Оферта от „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД, град София - вх. № РД-06-002/04.01.2017 г.; 

10:24 ч. 

3. Оферта от „ПЕТРОЛ“ АД, град София - вх. № РД-06-003/05.01.2017 г.; 10:37 ч.; 

4. Оферта от „АВТОТРЕЙД СА“ ЕООД, град Варна - вх. № РД-06-004/05.01.2017 г.; 

14:35 ч.; 

 

След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл.103 ал.2 ЗОП, като несъответствия и основания за отвод не бяха 

установени. 

На основание чл. 54, ал.3 ППЗОП, комисията отвори, по реда на тяхното постъпване, 

запечатаните непрозрачни опаковки, като оповести тяхното съдържание и провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

  

1. Оферта от „БЕНТ ОЙЛ“ АД, град София – вх. № РД-06-001/04.01.2017 г.; 

10:23ч. 

Офертата, която е представил участникът е в запечатана, непрозрачна опаковка, 

съдържаща документи и един брой запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 



 

     

параметри“. Комисията оповести съдържанието на запечатаната непрозрачна опаковка, 

след което председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващия 

представител на участника „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД, да подпише техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „БЕНТ ОЙЛ“ АД, град 

София. Същият подписа посочените документи. 

 

2. Оферта от „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД, град София - вх. № РД-06-002/04.01.2017 г.; 

10:24 ч. 

Офертата, която е представил участникът е в запечатана, непрозрачна опаковка, 

съдържаща папка с документи и един брой запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията оповести съдържанието на запечатаната непрозрачна опаковка, 

след което председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

3. Оферта от „ПЕТРОЛ“ АД, град София - вх. № РД-06-003/05.01.2017 г.; 10:37 ч. 
Офертата, която е представил участникът е в запечатана, непрозрачна опаковка, 

съдържаща папка с документи и един брой запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията оповести съдържанието на запечатаната непрозрачна опаковка, 

след което председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващия 

представител на участника „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД, да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „БЕНТ 

ОЙЛ“ АД, град София. Същият подписа посочените документи. 

 

4. Оферта от „АВТОТРЕЙД СА“ ЕООД, град Варна - вх. № РД-06-004/05.01.2017 

г.; 14:35 ч.  

Офертата, която е представил участникът е в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща три броя запечатани пликове с надписи, съответно „Плик № 1“, „Плик № 2“ и 

„Плик № 3“. Комисията констатира, че върху плика, в който е подадена офертата като 

наименование на обществената поръчка е записано „ОП 1 „Доставка на Бензин – А95Н 

/безоловен/, дизелово гориво (евродизел), газ пропан-бутан“, което се различава от 

наименованието на настоящата обществена поръчка:  „Доставка на горива (дизелово 

гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на „Автобусен 

транспорт“ ЕООД, град Добрич“.  

 

След извършване на тези действия, председателят на комисията закри публичното 

заседание. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с проверка на представените 

от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, относно тяхното наличие и 

редовност, както и за съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и констатира следното: 

 

1. Участник „БЕНТ ОЙЛ“ АД, град София е представил следните документи: 

 1. Опис на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1 , подписан от 

участника; 

 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника - 

Образец № 2 и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за третото 

лице, чиито ресурси, участникът ще ползва; 

 3. Договор № ЛБ – КГ – ВП – 201600644000/09/06/2016 г. с Допълнително 

споразумение към него; Оторизационно писмо; Удостоверение. 

 4. Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Образец № 2.1 – три броя;  

 5. Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП - Образец № 2.2; 



 

     

6. Декларация по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ - Образец № 2.3; 

 7. Списък на извършени доставки – свободен текст; 

 8. Удостоверения за добро изпълнение – 7 бр.; 

 9. Сертификат за съответствие със система за управление на качеството ISO 

9001:2008; 

 10. Декларации за съответствие на качеството на течните горива; 

 11. Анализно свидетелство за газ пропан-бутан; 

 12. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 

 13. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора - Образец № 3.1 

 14. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3.2. 

 15. Списък на търговските обекти на територията на страната; 

16. Плик „Предлагани ценови параметри“.   

 

  След разглеждането им, комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 

 

2. Участник „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД, град София е представил следните документи: 

 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1, подписан от 

участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2 

3. Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Образец № 2.1;  

4. Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП - Образец № 2.2; 

5. Декларация по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ - Образец № 2.3; 

6.  

7. Декларации за съответствие на качеството на течните горива; 

8. Сертификат EN ISO 9001:2008; 

9. Списък – декларация на бензиностанциите – свободен текст; 

10. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 

11. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора - Образец № 3.1- 2 броя; 

12. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3.2 – 2 броя; 

13. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП – Образец № 3.3 – 2 броя; 

14. Плик „Предлагани ценови параметри“.             

  

След разглеждането им, комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 

          

 

3. Участник „ПЕТРОЛ“ АД, град София е представил следните документи: 

 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1, подписан от 

участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2; 

3. Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Образец № 2.1;  

4. Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП - Образец № 2.2; 

5. Декларация по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ - Образец № 2.3; 

6. Сертификат EN ISO 9001:2008; 

7. Декларации за съответствие на качеството на горивата; 

8. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. “a” от ППЗОП; 

9. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 

10. Декларация, съдържаща списък на търговските обекти на “Петрол” АД; 



 

     

11. Общи условия за ползването на карти за безналично плащане; 

12. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора - Образец № 3.1; 

13. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3.2; 

14. Плик „Предлагани ценови параметри“.             

 

След разглеждането им, комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 

 

4. Участник „АВТОТРЕЙД СА“ ЕООД, град Варна 

 

 Участникът е представил следните документи: 

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

 2. Оферта за участие – Образец 1; 

         3. Списък – декларация за изпълнени доставки – Образец 9; 

         4. Списък на бензиностанции, стопанисвани от „Автотрейд СА“ ЕООД; 

         5. Договор за наем на обекта в град Добрич и анекс към него; 

         6. Административни сведения за участника - Образец 2. 

         7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец 3. 

         8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец 4.  

         9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5;    

        10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6;  

        11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец 7. 

        12. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора Образец 8; 

        13. Удостоверение за актуално състояние. 

        14. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ – Образец 10. 

15. Плик № 3 „Предлагана цена“ – Образец 11 

 

Комисията установи следните липси и несъответствия: 

Върху плика, в който е подадена офертата като наименование на обществената 

поръчка е записано „ОП 1 „Доставка на Бензин – А95Н /безоловен/, дизелово гориво 

(евродизел), газ пропан-бутан“, което се различава от наименованието на настоящата 

обществена поръчка:  „Доставка на горива (дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-

бутан) за автомобилите, собственост на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град Добрич“.          

Съгласно § 2 от Част Шеста, Раздел IV „Запечатване и подаване на офертите“ от 

Документацията Документите по § 1. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, 

върху която се посочват: 

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2.2. адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес; 

2.3. наименованието на поръчката, за която се подава офертата. 

Съгласно § 3, посочената в § 2. непрозрачна опаковка съдържа:  

 3.1. Документите, изброени в ЧАСТ ШЕСТА "ОФЕРТА"; Раздел III – „Съдържание на 

офертите“, § 1., т.1.1 – 1.9 от настоящата документация.  

 3.2. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

който съдържа ценовото предложение, съгласно ЧАСТ ШЕСТА "ОФЕРТА"; Раздел III – 

„Съдържание на офертите“, § 1., т.1.10 от настоящата документация. 

 Въпреки направената констатация, комисията единодушно реши да отвори плика, за 

да установи съдържанието на документацията в него. 

Представените документи, включително образецът на Предложение за изпълнение на 

поръчката не отговарят на тези, които възложителят е изискал и които е публикувал в своя 

Профила на купувача. 

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, участниците в 



 

     

процедури за възлагане на обществени поръчки са задължени не само да приемат 

изискванията на документацията, но и да оферират като се придържат точно към обявените 

от възложителя изисквания. Изцяло в тежест на участника е да съобрази изискванията на 

одобрената и влязла в сила документация за участие. Участникът е този, който е изготвял 

документацията за участие, включително Предложението за изпълнение на поръчката, 

поради което той носи отговорността за допуснатите грешки при окомплектоване на 

документите. При наличието на допуснати несъответствия и грешки в офертата на 

участника, възложителят не следва да носи отговорност за последствията от това, да 

тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. 

Така констатираните пороци не могат впоследствие да бъдат санирани.  

 С оглед изложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, § 7 от Част Шест, 

Раздел X – „Отстраняване на участниците в процедурата“ от документацията за участие и 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел IV „Запечатване и подаване на офертите“, 

участникът „Автотрейд СА“ ЕООД не следва да бъде допускан до по-нататъшно участие в 

процедурата и следва да бъде предложен за отстраняване. 

 

          Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката 

по реда на тяхното подаване.  

  

           1. Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката на „БЕНТ ОЙЛ“ 

АД, град София и констатира, че същото отговаря на поставените изисквания и условия за 

изпълнение на поръчката. Участникът е предложил срок за отложено плащане на 

доставените горива - 30дни. 

  2. Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката на „ХИМОЙЛ 

БГ“ ЕООД, град София и констатира, че същото отговаря на поставените изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. Участникът е предложил срок за отложено плащане на 

доставените горива - 30дни. 

  3. Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката на „ПЕТРОЛ“ 

АД, град София и констатира, че същото отговаря на поставените изисквания и условия за 

изпълнение на поръчката. Участникът е предложил срок за отложено плащане на 

доставените горива - 30дни. 

 

          Комисията допуска до отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

участниците „БЕНТ ОЙЛ“ АД, град София, „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД, град София, „ПЕТРОЛ“ 

АД, град София.  

 Комисията реши отварянето на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ да се 

проведе на 12.01.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град 

Добрич – ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8, за което на участниците ще се изпрати 

съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. Съобщението ще се публикува и в 

Профила на купувача не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

оферти. 

 

Настоящият протокол се състави на 09.01.2017 г.  

 

Председател: Милена Димитрова (п)
* 

 

Членове: 

1. Данка Иванова (п) 

 

2. Николета Коларова (п)  

 

*подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


