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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за отваряне на плика с предлагана цена и разглеждане на ценовите предложения от 

офертите, представени от участници в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

„ДОСТАВКА” по реда на Глава V от ЗОП – чрез открита процедура с прилагане на 

опростени правила, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ГОРИВА ЗА 

МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЧРЕЗ ПОКУПКА ОТ 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ (БЕНЗИНОСТАНЦИИ) ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗКАСОВО 

ЗАПЛАЩАНЕ“, която обществена поръчка е открита с решение № 6 от 16.02.2016 г. на кмета на 

община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-

2016-0003. 

 

Днес, 25.03.2016 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП - 9/16.03.2016 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  Симеон Велинов – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

 

Членове:  

1. Костадин Аврамов – гл. специалист в дирекция „АИОиОМП”  в община Смолян. 

2. Васил Василев – гл. специалист в дирекция „АИОиОМП”  в община Смолян. 

3. Елин Чонгов – изпълнител в отдел „Управление и стопанисване на културната 

инфраструктура“ към дирекция „ОДиЗ” в община Смолян. 

4. Десислава Сюрджиева – гл.експерт „АИОиОМП”  в община Смолян. 

 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.69а, ал.3 и 

чл.71, ал.1 от ЗОП за отваряне и разглеждане на плика с предлаганата цена и проверка за 

съответствие с изискванията на възложителя на допуснатия участник и класиране. 

 

Комисията направи следните 

  

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

 

1. В изпълнение разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП не по-късно от 2 /два/ работни дни 

преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията е обявила чрез съобщение с изх. № 

ДЛ002378  от 22.03.2016 г. в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето им и 

резултатите от разглеждането на офертите по отношение на формална допустимост и съответствие 

на представените документи в Плик 1 и Плик 2 с изискванията на възложителя. 
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2. Присъстващи лица: 

2.1. „ПЕТРОЛ”АД – Евелина Борунова - упълномощен представител. 

2.2. „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ООД – Веселин Камбарев - упълномощен представител. 

2.3. Представители на останалите участници, средствата за масово осведомяване и  други 

лица не присъстваха. 

 3. След като е установила формалната допустимост на предложенията на участниците и 

съответствието на документите и информацията в Плик № 1 и Плик № 2 с изискванията на 

възложителя комисията пристъпи към отварянето на плик № 3 с предлагана цена на допуснатите 

участници, за които се установи, че отговарят на изискванията за подбор. 

 

 

1. 

Съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена”, от офертата на участника „ОМВ 

БЪЛГАРИЯ“ООД е, както следва: 

Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 3. 

Оферта по същество: 
 

Цена за 1 л. от съответния вид гориво без ДДС, на която се е продавало 

в търговския обект (бензиностанция) в град Смолян 
 

Гориво: Бензин А 95Н Бензин А 98Н Дизелово 

гориво 

Пропан-бутан 

(автогаз) 

Средна цена 

без ДДС /Цср/: 

 

1,59 лв. 

 

1,78 лв. 

 

1,59 лв. 

 

0,74 лв. 

Отстъпка в 

стотинки 

/Ост/: 

 

0,066 лв. 

 

0,066 лв. 

 

0,066 лв. 

 

 0 лв 

Крайна цена 

без ДДС /Цкр/: 

 

1,524 лв. 

 

1,714 лв. 

 

1,524 лв. 

 

0,74 лв. 
 

 

2. 

Съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена”, от офертата на участника 

„ПЕТРОЛ”АД е, както следва: 

Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 3. 

Оферта по същество: 
 

Цена за 1 л. от съответния вид гориво без ДДС, на която се е продавало 

в търговския обект (бензиностанция) в град Смолян 
 

Гориво: Бензин А 95Н Бензин А 98Н Дизелово 

гориво 

Пропан-бутан 

(автогаз) 

Средна цена 

без ДДС /Цср/: 

 

1,593 лв. 

 

1,759 лв. 

 

1,590 лв. 

 

0,737 лв. 

Отстъпка в 

стотинки 

/Ост/: 

 

0,075 лв. 

 

0,075 лв. 

 

0,075 лв. 

 

 0,033 лв. 

Крайна цена 

без ДДС /Цкр/: 

 

1,518 лв. 

 

1,684 лв. 

 

1,515 лв. 

 

0,704 лв. 
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3. 

Съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена”, от офертата на участника 

ЕТ„АНРИ-64-АНДРЕЙ КЕХАЙОВ” е, както следва: 

Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 3. 

Оферта по същество: 
 

Цена за 1 л. от съответния вид гориво без ДДС, на която се е продавало 

в търговския обект (бензиностанция) в град Смолян 
 

Гориво: Бензин А 95Н Бензин А 98Н Дизелово 

гориво 

Пропан-бутан 

(автогаз) 

Средна цена 

без ДДС /Цср/: 

 

1,612 лв. 

 

1,784 лв. 

 

1,610 лв. 

 

0,721 лв. 

Отстъпка в 

стотинки 

/Ост/: 

 

0,15 лв. 

 

0,17 лв. 

 

0,12 лв. 

 

 0,05 лв. 

Крайна цена 

без ДДС /Цкр/: 

 

1,462 лв. 

 

1,614 лв. 

 

1,49 лв. 

 

0,671 лв. 
 

 

 

 

 

4. Председателят на комисията в изпълнение на разпоредбата на чл.69а, ал.3, изр.4 от 

ЗОП/отм/ оповести предложените от участниците средни цени, отстъпки и крайни цени за 

отделните видове горива.  Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, 

съдържащи се в Плик № 3 от офертите на участниците, което право беше предоставено и на 

присъстващите представители на участниците и те го упражниха, след което комисията 

продължи работата си в закрито заседание. Комисията провери служебно пълнотата на 

представените ценови оферти, при което направи следните констатации относно валидността и 

съответствието на представените оферти с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя: 

 

От всички допуснати участници „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ООД, „ПЕТРОЛ”АД и ЕТ„АНРИ-64-

АНДРЕЙ КЕХАЙОВ” са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик № 3 

„Предлагана цена“ съгласно т.12 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.12 

на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията 

за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите 

са редовни. Участниците са извършили изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовите 

им предложения в процедурата са валидни и съобразени с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

 

 5. След като беше определено съответствието на представените оферти с изискванията на 

възложителя комисията пристъпи към оценка и класиране на офертите по критерий за оценка 

„най-ниска цена“, съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите и 

извършване на класиране. 

 

 6. Указания за оценка на офертите и класиране. 

  

Критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“. 

Цената, която представя конкретния участник се формира по следния начин:    
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Участникът следва да посочи цената на колонка за 1 литър за всеки вид гориво, включен в 

предмета на настоящата обществена поръчка в търговския обект (бензиностанция) на участника в 

гр. Смолян, за последния календарен месец от 01 до 31 януари 2016 г. От тези цени следва да се 

образува и посочи средната цена, върху която се посочва отстъпката в стотинки и се отбелязва 

крайната цена, която ще участва в оценката и класирането на офертите. 

Цената на горивото се посочва без включен ДДС. 

 

Формула за изчисляване:  

 

Цср – Ост = Цкр 

 

Цср- средната цена в търговския обект (бензиностанция) на участника в    гр. Смолян, образувана 

от цената на 1 литър гориво без ДДС на колонка за последния календарен месец  от 01 до 31 

януари 2016 г.  

Ост – отстъпка в стотинки за 1 литър от всеки вид гориво, включен в предмета на настоящата 

процедура. Тази отстъпка остава непроменена за целия период на договора. 

Цкр- получената крайна цена. 

 

По тази формула се изчислява Цкр за всеки вид гориво. 

 

Обща комплексна цена 

 

Общата комплексната цена (Кц) на офертата на участника за всички видове горива е: 

 

Кц = (Цкр за бензин А95Н + Цкр за бензин А98Н + Цкр за дизелово гориво + Цкр за пропан-

бутан /автогаз/). 
 

На първо място се класира участникът с най-малката комплексна цена. 

 

Ако има участници с еднаква комплексна цена, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител измежду класираните на първо място оферти. 

 

 

 

 Въз основа на направените констатации и подробно изложените в настоящия 

протокол мотиви комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
 

1. Класира участниците, както следва: 

Първо място: ЕТ„АНРИ-64-АНДРЕЙ КЕХАЙОВ”, с предложена обща комплексна цена: - 

5,237 лева без ДДС. 

Второ място: „ПЕТРОЛ”АД, с предложена обща комплексна цена: - 5,421 лева без ДДС. 

Трето място: „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ООД, с предложена обща комплексна цена: - 5,502 лева 

без ДДС. 

 

2. Предлага на възложителя за изпълнител класирания на първо място участник, както 

следва: 

 

ЕТ„АНРИ-64-АНДРЕЙ КЕХАЙОВ”, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 
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 Отстъпка в стотинки от цената на колонка за 1 литър Бензин А 95Н – 0,15 лв. 

 Отстъпка в стотинки от цената на колонка за 1 литър Бензин А 98Н – 0,17 лв.  

 Отстъпка в стотинки от цената на колонка за 1 литър Дизелово гориво – 0,12 лв. 

 Отстъпка в стотинки от цената на колонка за 1 литър Пропан-бутан (автогаз) – 0,05 лв. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 25.03.2016 г. 

 
 

 

Председател: 

Симеон Велинов 

 положен подпис  

/………………..................../ 

Членове: 

Костадин Аврамов  

положен подпис  

/………………..................../ 

Васил Василев 

положен подпис  

/………………..................../ 

Елин Чонгов 

положен подпис  

/………………..................../ 

Десислава Сюрджиева 

положен подпис  

/………………..................../ 

 

     

  

 

Дата на приемане на протоколите от възложителя: 25.03.2016 г. 

 

Час на приемане на протоколите от възложителя: 15:00  

 

Приемане от възложителя на протоколите  положен подпис и печат 

от работата на комисията: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 
 
   


