СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
AGRICULTURAL ACADEMY
гр. София 1373, ул. Суходолска№ 30, тел.: +359 2 812 75 05; факс: +359 2 812 75 15;
Sofia 1373, 30 Suhodolska Str.; tel.: +359 2 812 75 05; fax: +359 2 812 75 15;
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРОТОКОЛ № 1/18.09.2015 г.
За отваряне на офертите за участие в процедура по публична покана по реда на Глава
Villa от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на горива за
автомобилите на Централно Управление на Селскостопанска Академия -София”
Днес 18.09.2015г., от 13,30 ч., Комисия назначена със Заповед № РД-07-136 от
18.09.2015г. на Председателя на ССА, в състав:
Председател: инж. Евгени Костов - главен експерт отдел „Административно-стопански“
Членове:
1 Атанас Петков - главен експерт отдел „Сигурност на информацията“;
2.Веселина Къркъмова - юрист.
се събра в пълен състав в сградата на ЦУ на ССА с адрес: гр.София, ул. „Суходолска“ №
30 за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на горива за автомобилите на за
Централно Управление на Селскостопанска Академия -София”, открита по реда на Глава VIII
„а“ с публична покана обявена на страницата на АОП под номер 9045380.
При публичното отваряне на постъпилите оферти не присъстват участници в процедурата,
или техни упълномощени представители както и представители на средствата за масово
осведомяване, имащи право да присъстват съгласно чл.68, ал.З от ЗОП.
До определеното в поканата време 15:00 ч. на 17.09.2015 г. за подаване на оферти в
деловодството на Централно управление на Селскостопанска академия е депозирана 1 /една/
оферта, а именно:
Наименование на
участника
.

„Петрол”АД

Регистрационен
номер на
офертата
Вх.№ 32-14-04

Дата на
Нас на получаване на
получаване на офертата офертата
14.09.2015 г.

Не са постъпили оферти след крайния срок.
Протоколът се води от Веселина Къркъмова - юрист.

13.454.

Комисията се запозна обстойно с утвърдената от Възложителя документация за участие
процедурата, както и с начина на оценяване на офертите на участниците. Съгласно
документацията, критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.
Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал.1 и ал.2 от Закона за
обществените поръчки.
Комисията пристъпи към отваряне и проверка на представените от участниците
документи по реда на чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП.
I. ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТВАРЯНЕ

НА

ОФЕРТИТЕ

И

ОБЯВЯВАНЕ

НА

ЦЕНОВИТЕ

1.УЧАСТНИК №1 „ПЕТРОЛ” АД“ с вх Вх.№ 32-14-04 от 18.09.2015 г. в 13,45 ч.
Председателят на Комисията отвори плика с офертата поставена в запечатан,
непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа три, с ненарушена цялост,
непрозрачни плика обозначени както следва: ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК №2 “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК №3 - “ЦЕНОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП всички членове на комисията подписаха пликът с надпис
ПЛИК №3 - “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.
В изпълнение на чл. 101 г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, Председателят на Комисията обяви
ценовото предложение на участника.
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните цени:
Вид
цена в лева без ДДС
Отстъпка %
„Доставка на бензин А95 за автомобилите на 1.79лв. за литър без ДДС
ЦУ на Селскостопанска Академия -София” или обща стойност на
1%
поръчката: 9122,77лв.
1,79 лв. за литър, без ДДС
или обща стойност на
Доставка на дизелово гориво за
1%
поръчката: 17366,58лв.
автомобилите на ЦУ на ССА - София"

В ценовата оферта, участникът декларира, че в предложената цена са включени всички
разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на публичната покана и документацията на обществената поръчка, както и всички
законови изисквания за осъществяване на доставката.
След извършване на действията на комисията по чл. 101 г, ал.З от ЗОП приключи
публичната част от заседанието на Комисията.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание с подробна проверка на
представените от участниците документи за съответствието им с изискванията на Възложителя.

II. ПРОВЕРКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ
СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ДОКУМЕНТИ

ЗА

1.УЧАСТНИК №1 “ПЕТРОЛ”АД.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на ПЛИК №2 - “ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Пликът съдържа Техническото
предложение по образец, техническа спецификация на дизелово гориво, техническа
спецификация на бензин А95, техническа спецификация на бензин А98 и списък на
бензиностанциите на Петрол АД на територията на цялата страна. Членовете на комисията
подписаха всички листове.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР”.
Участникът е попълнил, оформил и представя следните изискуеми документи, съгласно
документацията.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП

ор.

Съдържание

№
Плик № 1 „Документи за подбор“
Оферта за изпълнение на поръчката по образец

Вид на
документите
/ор иги нал или
заверено коп и е/

Оригинал

1
2

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от
управляващия или представляващ участника съгласно актуалната му
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
Представяне на „Петрол“ АД

Оригинал

Удостоверение от АВ към ТР от 24.08. 2015 г . нотариално заверено

Копия

Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП - на Милко Константинов Димитров Управител иГеорги Иванов Татарски - Управител по образец.
Декларация чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП на Милка Константинов Димитров за
ползването на подизпълнители - по Образец
Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от Георги Иванов Татарски - за ползването
на подизпълнители - по Образец.

Оригинал

Декларация от участник по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и
приемане на условията в проекта на договора - по Образец
Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8,
т.2 от ЗОП на Георги Иванов Татарски- по Образец

Оригинал

Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8,
т.2 от ЗОП на Милко Константинов Димитров- по Образец

Оригинал

Оригинал

3

4
5
6
7
8
9

10.

Оригинал
Оригинал

Оригинал

Въз основа на разглеждането на офертата на „Петрол" АД, Комисията
счита, че същата отговаря на поставените изисквания от Възложителя за
изпълнение на поръчката, поради което ценовата му оферта подлежи на
оценяване и класиране, съобразно заложения от Възложител критерий от
публичната покана - „най- ниска цена".

III.РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИИЯ
НА УЧАСТНИЦИТЕ
Председателят на Комисията пристъпи към оповестяване на
ценовите предложение на допуснатите до оценяване участници и
Комисията констатира следното:
1.УЧАСТНИК №1 „ ПЕТРОЛ”АД
Ценовата оферта на участника е изготвена съгласно приложения към
публичната покана образец на ценово предложение.
Участикът предлага да изпълни поръчката при следните цени:
1.
Бензин Н95: 1,79 лв. за литър без ДДС и без отстъпка. Общо:
9122,77лв. без ДДС за 5148 литра бензин Н95
2.
Дизел 1,79лв. за литър без ДДС и без отстъпка. Общо: 17366,58
лв. без ДДС за 9800 литра дизел.
Предлаган процент търговска отстъпка на литър гориво от
официално обявените цени в бензиностанциите, както следва:
за бензин 95Н: 1% (един процент) %
за дизел : 1 % ( един процент) %

Комисията констатира, че така подаденото ценово предложение
съответства на изискванията на Възложителя и се счита за валидно,
поради което допуска кандидата до участие в класиране.
IV.KJIACHPAHE
След извършването на гореописаните действия:
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.Класира
на първо място „Петрол“ АД,
ЕИК:831496285,
представлявано от Георги Иванов Татарски и Милко Константинов
Димитров - Изпълнителни Директори, със седалище и адрес на
управление на кандидата: гр. Ловеч, улица Търговска
№12, с за
кореспонденция: гр.София, бул. Черни връх № 43, с предложение с вх. №

32-14-04 от 1^09.2015 г. в 13,45 ч. и ценова оферта за Бензин Н95: 1,79 лв.
за литър без ДДС и без отстъпка, общо: 9122,77 лв. без ДДС за 5148 литра
бензин Н95; и за дизел 1,79лв. за литър без ДДС и без отстъпка, общо:
17366,58 лв. без ДДС за 9800 литра дизел. Предлаган процент търговска
отстъпка е 1% на литър бензин или дизел от официално обявените цени в
бензиностанциите.
Предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: „Доставка
на горива за автомобилите на Централно управление на Селскостопанска
академия - София." с класирания на първо място участник: „Петрол“ АД с
ЕИК: 831496285.
Настоящият протокол, в изпълнение разпоредбата на чл. 101 г, ал.З
от Закона за обществените поръчки се състави и подписа от комисията и
бе предаден на Председателя на Селскостопанска академия за
утвърждаване.
18.09.2015 г.

Комисия:
Председател на Комисията:.
/инж.Евгени Костов - главен експерт в отдел „Администрз

