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ПРОТОКОЛ №3
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

От публично и закрито заседание на комисията за оценка на получени оферти в
процедура за възлагане на обществена поръчка 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”.
Днес, 30.12.2016 г. от 14:00 часа, в зала 344 в сградата на Държавна агенция „Електронно
управление“, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6, на основание чл. 57,
ал. 3 от ППЗОП, се проведе публично заседание на комисията за отваряне на ценовите
предложения от офертите на допуснатите участниците по горепосочената обществена
поръчка.
Комисията 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“ заседава 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
Отварянето на ценовите оферти в настоящата процедура е обявено на 27.12.2016 г. на
интернет-страницата на възложителя (раздел профил на купувача). Отварянето на цените
се извърши публично при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
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Съгласно Протокол № 2 от 27.12.2016 г. до отваряне на ценовите предложения са
допуснати участници: „Петрол“ АД, „Бент Ойл“ АД.
При отваряне на ценовите оферти присъстваха следните представители на участниците в
процедурата:
1. Катерина Младенова – Упълномощен представител на „Петрол“ АД.
На отварянето на ценовите оферти не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
I. Комисията отвори ценовите предложения на участниците по реда на постъпване на
офертите и оповести предлагания от тях процент отстъпка от официално обявените цени
на литър на горивата в търговските обекти (бензиностанции) към момента на зареждане,
както следва:

Участник

Предлаган процент отстъпка от
официално обявените цени на
литър на горивата в търговските
обекти (бензиностанции) към
момента на зареждане

„Петрол“ АД
„Бент Ойл“ АД

3, 2 %
3%

При отварянето на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на
съответния участник, комисията установи, че във всеки от тях се съдържа надлежно
оформено, подписано и подпечатано ценово предложение.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа с детайлна проверка на ценовите предложения на
участниците по реда на тяхното постъпване.
Комисията извърши проверка дали предлаганият от участниците процент отстъпка от
официално обявените цени на литър на горивата в търговските им обекти
(бензиностанции) към момента на зареждане е по-нисък от минимално определения от
Възложителя - 1 % на литър гориво. Комисията констатира, че предложеният от
участниците процент отстъпка от официално обявените цени на литър на горивата в
търговските им обекти (бензиностанции) към момента на зареждане надвишава
минимално определения от Възложителя.
Ценовите предложения и на двамата участника се провериха и се установи, че са
подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията установи, че липсват основания за прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от
ЗОП.
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II. Съгласно посоченото в одобрената документация за участие оценяването на офертите
на участниците се извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта по
критерия за възлагане „най-ниска цена“, комисията класира участниците, както
следва:

Класиране на участниците въз основа на
икономически най-изгодната оферта по
критерия за възлагане „най-ниска цена“

Предлаган процент отстъпка от
официално обявените цени на
литър на горивата в търговските
обекти (бензиностанции) към
момента на зареждане

1-во място - „Петрол“ АД

3, 2 %

2-ро място „Бент Ойл“ АД

3%

С оглед на изложеното комисията предлага на възложителя за изпълнител на обществена
поръчка 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”, да бъде избран участникът „Петрол“ АД.
Комисията приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите
постъпили в горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка на
03.01.2017 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.
* 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“.
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 3 /три/ страници.
Дата на съставяне на протокола: 03.01.2017 г.
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