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ПРОТОКОЛ №1
Процедурата е открита с Решение 0094-2587 от дата 28.11.2016 г. на Красимир Йорданов Симонски
представляващ Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
съгласно Решение № 555/07.07.2016 г. на МС

Днес 20.12.2016 г. в 14.00 ч. Комисия в състав:
Председател:
Димитър Босев – Главен експерт в отдел „Вентилация и климатизация“, Дирекция
ГД СОСП на ДА ЕУ
и членове:
Георги Грудев – Главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ (юрист) на
ДА ЕУ
Валери Тотев – Началник на отдел “Електрозахранване и автоматика”, Дирекция
ГД СОСП на ДА ЕУ
назначена със заповед № ДАЕУ-206/20.12.2016 г. на Йовка Захариева Цачева - Директор
на дирекция „Обществени поръчки“ в Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА
ЕУ/, определен за възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ДА
ЕУ-39/07.12.2016 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, се
събра в пълен състав за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор
на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично
състезание с предмет: „Доставка на горива /бензин и дизел/ при условията на безналично
разплащане с карти от търговските обекти /бензиностанции/ за моторните превозни
средства, собственост на ИА ЕСМИС”
І. Обща информация
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава на
комисията и правилата за работа на същата, съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и чл. 103, ал. 2, 3,
и 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
В изпълнение на разпоредбата по чл. 48. ал. 6 от ППЗОП от деловодството на ДА ЕУ на
председателя на комисията са предадени 2 бр. оферти, за което бе съставен протокол
съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.
Офертите са постъпили в срок, запечатани в непрозрачни пликове. След като бе
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прочетен списъка с подадените оферти, всички членове на комисията декларираха
писмено, че не са налице хипотезите, визирани в чл. 103 ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51,
ал. 8 от ППЗОП и спазване на изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти присъства следния
упълномощен представител на участник в процедурата:
1. Катерина Младенова – Упълномощен представител на „Петрол“ АД.
На отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения и запозна
членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение:
С Решение 0094-2587 от дата 28.11.2016 г. на Красимир Йорданов Симонски
представляващ Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ съгласно Решение № 555/07.07.2016 г. на МС, е открита
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:
„Доставка на горива /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с карти
от търговските обекти /бензиностанции/ за моторните превозни средства,
собственост на ИА ЕСМИС”.
На 01.07.2016 г. са обнародвани промени в Закона за електронното управление /ЗЕУ/,
като в разпоредбата на чл. 7а от закона е посочено, че към Министерския съвет се
създава Държавна агенция „Електронно управление“ в състава на която преминава ИА
ЕСМИС. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата
Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
преминават към Държавна агенция „Електронно управление“.
Издадена е заповед на Възложителя (Йовка Захариева Цачева - Директор на дирекция
„Обществени поръчки“ в Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА ЕУ/,
определен за възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ДА ЕУ39/07.12.2016 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“) с №
ДАЕУ-206/20.12.2016 г. за назначаване на комисия, която да отвори, разгледа, оцени и
класира, по реда на тяхното постъпване, подадените оферти за участие в процедурата.
Председателят на комисията представи поименно офертите за участие в процедурата,
постъпили в деловодството по реда на входирането им, както следва:
Вх.
№

Име на организацията подала
оферта

Дата и час на получаване

1

„Петрол“ АД

19.12.2016 г., 14.00 ч.

2

„Бент Ойл“ АД

19.12.2016 г., 15.20 ч.

ІІ. Резултати от работата на комисията
Отваряне на офертите
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и
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оповестяване на тяхното съдържание и проверка за наличието на отделени запечатани
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, по реда указан в разпоредбите на чл.
54, ал. 3 и 4 от ППЗОП и документацията за участие.
1. „Петрол“ АД
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Член на комисията оповести документите за административно съответствие съдържащи
се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2. „Бент Ойл“ АД
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Член на комисията оповести документите за административно съответствие съдържащи
се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП председателят на комисията предложи на
присъстващия представител на другия участник в процедурата да подпише техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото
предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „Бент Ойл“ АД бяха
подписани от Катерина Младенова – Упълномощен представител на „Петрол“ АД.
С извършване на гореописаните действия приключи публичната част на заседанието.
III. На 20.12.2016 г. комисията в пълен състав, продължи своята работа в закрито
заседание, като прегледа документите на участниците за съответствие с критериите за
подбор и личното състояние, поставени от възложителя, както и с другите изисквания на
процедурата.
В настоящия протокол са отразени констатираните липси на документи и/или
несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания
на възложителя по арг. на чл. 54. ал. 8 от ППЗОП.
В изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. комисията извърши проверка за съответствието
на представените документи, респективно констатации за пълнота на документите
съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на
което установи следното:
1. „Петрол“ АД
Дружеството се представлява от Георги Татарски и Милко Димитров – Изпълнителни
директори и членове на Управителния съвет на „Петрол“ АД.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
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изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил
всички изискани образци на документи от документацията за настоящата поръчка, като
не се констатират липси и несъответствия, включително нередовност или фактическа
грешка. Установи се, че представеният попълнен образец на ЕЕДОП, е подписан от
всички лица, попадащи в обхвата на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Във връзка с изложеното, комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно
разглеждане предложението на участник „Петрол“ АД.
2. „Бент Ойл“ АД
Дружеството се представлява от Димитър Радев – член на съвета на директорите и
изпълнителен директор на „Бент Ойл“ АД.
Комисията установи, че в офертата на „Бент Ойл“ АД, освен попълнен ЕЕДОП от
участника в процедурата се съдържа и попълнен ЕЕДОП от представляващия „Лукойл
България“ ЕООД - трето лице по отношение на участника, както и документи
удостоверяващи/доказващи за поетите от „Лукойл България“ ЕООД задължения,
свързани с предоставяне на технически ресурс за изпълнение на поръчката.
2.1. При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи че участникът „Бент Ойл“ АД е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е
представил всички изискани образци на документи от документацията за настоящата
поръчка, като не се констатират липси и несъответствия, включително нередовност или
фактическа грешка. Установи се, че представеният попълнен образец на ЕЕДОП, е
подписан от всички лица, попадащи в обхвата на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
2.2. Комисията установи, че в представения попълнен ЕЕДОП от представляващия
„Лукойл България“ ЕООД (трето лице по отношение на участника, на чиито капацитет
„Бент Ойл“ АД се позовава по отношение на критериите за подбор, свързани с
техническите способности за изпълнение на поръчката), са декларирани всички
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, като не се
констатират липси и несъответствия, включително нередовност или фактическа грешка.
Лукойл България“ ЕООД отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на
които „Бент Ойл“ АД се позовава на неговия капацитет и не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. Установи се, че представеният попълнен образец на
ЕЕДОП, е подписан от всички лица, попадащи в обхвата на лицата по чл. 54, ал. 2 от
ЗОП.
Във връзка с изложеното, комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно
разглеждане предложението на участник „Бент Ойл“ АД.
С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави
Протокол № 1 за отваряне и разглеждане на документите за съответствие с критериите за
подбор и личното състояние поставени от Възложителя, подадени за участие в
процедура по възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:
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„Доставка на горива /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с карти
от търговските обекти /бензиностанции/ за моторните превозни средства, собственост на
ИА ЕСМИС”, на 20.12.2016 г., за което бяха проведени две заседания на комисията (едно
публично и едно закрито заседания).
Настоящият протокол се състави на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 181,
ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 6 и ал. 7 от ППЗОП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на
комисията насрочи следващото заседание на комисията за 27.12.2016 г.
Всички документи по обявената обществена поръчка включително пликовете с офертите
на участниците се оставиха за съхранение в заключен шкаф в сградата на ДА ЕУ в гр.
София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“, като ключът остава на съхранение при председателя на
комисията.
Комисия в състав:
Председател:
Димитър Босев – Главен експерт в отдел „Вентилация и климатизация“, Дирекция
ГД СОСП на ДА ЕУ………………/п/……………………(заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД)
и членове:
Георги Грудев – Главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ (юрист) на
ДА ЕУ………………/п/……………………(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
Валери Тотев – Началник на отдел “Електрозахранване и автоматика”, Дирекция
ГД СОСП на ДА ЕУ………………/п/……………………(заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД)

Този протокол съдържа 5 /пет/ страници.
Дата на съставяне на протокола: 20.12.2016 г.
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