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РЕШЕНИЕ
№ ДАЕУ-15 от 04.01.2017 г.
За класиране на участниците и определяне 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”
На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и утвърден
Доклад от 03.01.2017 г. с приложени към него Протокол №1/20.12.2016г., Протокол
№2/27.12.2016г. и Протокол №3/03.01.2017г. от работа на комисия, 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 ЕУ39/07.12.2016 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“
ОБЯВЯВАМ:
I. Следното класиране на участниците:
Класиране на участниците въз основа на
икономически най-изгодната оферта по
критерия за възлагане „най-ниска цена“
1-во място - „Петрол“ АД
2-ро място „Бент Ойл“ АД

Предлаган процент отстъпка от
официално обявените цени на
литър на горивата в търговските
обекти (бензиностанции) към
момента на зареждане
3, 2 %
3%

Мотиви за постановеното класиране: Офертите на посочените участници
отговарят на изискванията на възложителя, съгласно одобрения критерий за оценка.
Участниците представят всички изискуеми документи в съответствие с посоченото в
одобрената документация за участие в настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка. Техническите и Ценовите предложения на посочените
участници, отговарят на изискванията на възложителя.
II. Отстранени участници в процедурата:
Няма
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III. Определям 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” участника „Петрол“ АД.
IV. На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП възлагам на председателя на комисията
назначена със Заповед № ДАЕУ-206/20.12.2016 г., да изиска от участника, определен
за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Срокът в който следва да бъдат представени посочените
документи е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на постановяване на
настоящото решение.
V. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.
Адрес: Комисия за защита на конкуренцията, София 1000, бул. „Витоша“ №18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон 02 935 61 13 ; Факс 02 980 73 15
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI. Срок за подаване на жалби: 10 дни от получаване на решението (съгласно
чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки).
Настоящото решение да се изпрати на участниците на адреса, посочен в
офертата (на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с
електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка) или по факс в тридневен срок от издаването му. Решението
заедно с утвърдения доклад и протоколите отразяващи работата на назначената със
заповед № ДАЕУ-206/20.12.2016 г. комисия да се публикува в сайта на ДА ЕУ в
профила на купувача в раздела на обществената поръчка при условията на чл. 24, ал. 1,
т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращането му до участниците на интернет адрес:
https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9&id=62
Решението да се сведе до знанието на служителите на ДА ЕУ за сведение и
изпълнение.
Възложител:…………/п/….………………..(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
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“
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