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Божидар Джелебов 
Изпълнителен директор на ТСВ ЕАД

ДОКЛАД
за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-17- 

16/21.10.2019 г., във връзка със Заповед № РД-17-10/05.08.2019 г., на Изпълнителния директор 
на ТСВ ЕАД, по разглеждане и оценка на офертите в открита с Решение № 1/16.07.2019 г., на 
Изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за 
отопление за потребностите на ТСВ ЕАД” в две обособени позиции:

Позиция №1 „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори“ 
Позиция №2 „Доставка на газьол за отопление “

На 05.08.2019 год., в 11,00 часа, в ТСВ ЕАД в изпълнение на Заповед № РД-17- 
10/05.08.2019 год., на Изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Омайски -  Заместник -  Изпълнителен директор на 
ТСВ ЕАД

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Тошко Русенов -  Заместник -  директор на дирекция „Строителство“, 

ТСВ ЕАД;
2. инж. Михаил Михайлов -  Ръководител група транспорт/Експлоатация на 

автомобилен транспорт -  ТСВ ЕАД;
3. Орлин Губеров -  Ръководител отдел ФС, дирекция ФИ, ТСВ ЕАД;
4. Гео Георгиев -  Адвокат, ТСВ ЕАД

СЕКРЕТАР: Ирина Косева -  Главен експерт, отдел ОП в дирекция С и СД, ТСВ
ЕАД,

се събра със задача да отвори и разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, в 
обявената открита, съгласно Решение № 1/16.07.2019 год., на Изпълнителния директор 
на ТСВ ЕАД, процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за отопление за 
потребностите на ТСВ ЕАД” в две обособени позиции:
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Позиция №1 „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори“;
Позиция №2 „Доставка на газьол за отопление“ ,
по реда на ЗОП и ППЗОП.

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя 
на комисията, за което бе съставен протокол в съответствие с чл.48, ал.6 от ППЗОП.

В срока обявен от Възложителя за получаване на оферти -  до 01.08.2019 г., до 
16.00 часа, в деловодството на 1СВ ВАД бе получена само една оферта от кандидат. 
„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ 
№42 - вх. № 1953/01.08.2019 г„ в 14,30 часа -  за обособени позиции. №1 „Досшвка на 
дизелово гориво за извънпътна техника и трактори“ и №2 „Доставка на газьол за 
отопление“.

Офертата бе представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена 
цялост и посочени от участника телефон, факс, електронен адрес, и съответните 
обособени позиции, за които участва.

В съответствие с чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха и 
представиха декларации по чл.103, а.л.2 от ЗОП.

При отварянето на офертите на публичното заседание на комисията не присъства 
участника, негов упълномощен представител или други лица.

Комисията на етап публично заседание пристъпи към отваряне на запечатаната 
непрозрачна опаковка на участника и оповестяване на съдържанието й.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и установи, че тя съдържа 
окомплектовани за всяка съответна обособена позиция документи. Комисията оповести 
тяхното съдържание, съгласно приложените от участника Описи за всяка от съответните 
обособени позиции поотделно. Същевременно с оповестяването, комисията 
последователно провери за съответствието на документите, с изброените в Описите за 
всяка от обособените позиции от предмета на поръчката.

Комисията установи несъответствие между описаните и приложените от 
участника документи за всяка от обособените позиции.

Комисията провери и установи наличието на Плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“, за всяка съответна обособена позиция.

В съответствие с чл.54, ал.4 от ППЗОП, най -  малко трима от членовете й 
подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото 
предложение, съдържащо „Предложението за изпълнение на поръчката“ на участника, 
за всяка от обособените позиции поотделно.

С извършването на действията, съгласно чл.54, ал.6 от ППЗОП, комисията 
приключи публичната част от заседанието си и продължи своята работа в закрито 
заседание, като пристъпи към разглеждане на представените от участника в процедурата 
документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, за всяка съответна обособена позиция.

За Позиция №1 „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и 
трактори“

При извършената проверка на документите за обособената позиция, комисията 
установи, че същият е представил следните документи и доказателства:



- Опис на представените документи;
- Документи за деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор -  еЕЕДОП на оптичен носител;
- Декпарация по чл. 3, т. 8, чл. 4 и чл. 5, ал. 1, т.З от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 

подписана от Булат Субаев -  Управител на „Лукойл България“ ЕООД;
За деклариране съответствие с критериите за подбор за годност и технически и 

професионални способности, поставени от Възложителя, участникът е посочил в 
еЕЕДОП следната информация:

1.3а доказване годността си, участникът е посочил в еЕЕДОП регистрацията си в 
Търговски регистър при Агенцията по вписванията на РБългария.

2. За доказване на техническите и професионалните способности, участникът е 
представил следните документи и доказателства:

2.1. В съответствие с т.2.2.1. от раздел II и т. 3.6.1 от раздел III. от документацията 
на Възложителя, участникът е посочил в еЕЕДОП, доставките, с предмет и обем 
идентични с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и 
получателите /„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД; „БДЖ - Товарни превози” ЕООД; 
НСО и МОН/.

Участникът е попълнил информацията в списък, съгласно образеца в еЕЕДОП, 
като е посочил публичните регистри, където същата е публикувана /Агенция по 
обществени поръчки/.

Комисията извърши справка в публичния регистър на Агенцията по обществените 
поръчки, откри публикуваната информация за изпълнени доставки през последните три 
години от получателите НСО и МОН, и приложи разпечатка от същата към документите 
на участника.

2.2. В съответствие с т.2.2.2. от раздел II от документацията на Възложителя, 
участникът е посочил и описал подробно в еЕЕДОП системата за управление и 
проследяване на доставките на съответните количества горива.

2.3. В съответствие с т.2.2.3. от раздел II от документацията на Възложителя, 
участникът е визирал транспортните средства /подвижни цистерни за превоз на течни 
горива, оборудвани с броячи, проверени и пломбирани от ДАМТН, и притежаващи 
удостоверение за регистрация, сертификат или негов еквивалент, издадени от 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съгласно чл.38 от Наредба №40 
от 14.01.2004 г., за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни 
товари/, с които ще се изпълнява поръчката.

2.4. Участникът е представил валиден Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 -  общо 2 бр., с обхват на 
сертификация „Доставка, транспортиране, съхранение и продажба на едро на 
нефтопродукти. Продажба на дребно на нефтопродукти и стоки чрез бензиностанции. 
Производство на нефтопродукти в базите за съхранение на горива“.

Участникът допълнително е приложил и 2 броя сертификати, съответно съгласно 
стандарти: ISO 50001:2011 и OHSAS 18001:2007, които комисията прие за сведение.

Комисията констатира следните нередовности:
1.Комисията на етап публично заседание, установи несъответствие между 

описаните и приложените от участника документи за обособената позиция.
Участникът е приложил общо 4 броя Сертификати /Сертификат за внедрена 

система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 -  2 бр. и 
сертификати, съответно съгласно стандарти: ISO 50001:2011 и OHSAS 18001:2007 -  2 
бр. /, неизброени в представения от него Опис на документите към офертата.



2.Представените от участника Сертификати за внедрена система за управление на 
качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 не са подписани от законно 
представляващото участника лице или от упълномощено от него лице.

След детайлно извършената проверка, на база направените на публичното и 
закрито заседание констатации, комисията изиска от участника допълнително да 
представи следните документи и информация:

1 .Коригиран Опис на представените документи за обособената позиция, с дописан 
документа по т. 5.6.4 от раздел 111. от документацията на Възложителя Сертификат за 
внедрена Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или 
еквивалентен, респективно Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен.

2. Подписан от законно представляващото или упълномощено от него лице валиден 
към датата на представяне на офертата сертификат за внедрена Система за управление 
на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, респективно 
валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт 
ISO 9001:2015 или еквивалентен, в съответствие с предварително обявените условия по 
т.2.2.4 от раздел II и т.3.6.4. от раздел III. от документацията на Възложителя.

За Позиция №2 „Доставка на газьол за отопление“
При извършената проверка на документите за обособената позиция, комисията 

установи, че същият е представил следните документи и доказателства:
- Опис на представените документи;
- Документи за деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор -  еЕЕДОП на оптичен носител;
- Декларация по чл. 3, т. 8, чл. 4 и чл. 5, ал. 1, т.З от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  

подписана от Булат Субаев -  Управител на „Лукойл България“ ЕООД;
За деклариране съответствие с критериите за подбор за годност и технически и 

професионални способности, поставени от Възложителя, участникът е посочил в 
еЕЕДОП следната информация:

1.3а доказване годността си, участникът е посочил в еЕЕДОП регистрацията си в 
Търговски регистър при Агенцията по вписванията на РБългария.

2. За доказване на техническите и професионалните способности, участникът е 
представил следните документи и доказателства:

2.1. В съответствие с т.2.2.1. от раздел II и т. 3.6.1 от раздел III. от документацията 
на Възложителя, участникът е посочил в еЕЕДОП, доставките, с предмет и обем 
идентични с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и 
получателите /„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД; „БДЖ - Товарни превози” ЕООД; 
НСО и МОН/.

Участникът е попълнил информацията в списък, съгласно образеца в еЕЕДОП, 
като е посочил публичните регистри, където същата е публикувана /Агенция по 
обществени поръчки/.

Комисията извърши справка в публичния регистър на Агенцията по обществените 
поръчки, откри публикуваната информация за изпълнени доставки през последните три 
години от получателите НСО и МОН, и приложи разпечатка от същата към документите 
на участника.

2.2. В съответствие с т.2.2.2. от раздел II от документацията на Възложителя, 
участникът е посочил и описал подробно в еЕЕДОП системата за управление и 
проследяване на доставките на съответните количества горива.



2.3. В съответствие с т.2.2.3. от раздел 11 от документацията на Възложителя, 
участникът е визирал транспортните средства /подвижни цистерни за превоз на течни 
горива, оборудвани с броячи, проверени и пломбирани от ДАМТН, и притежаващи 
удостоверение за регистрация, сертификат или негов еквивалент, издадени от 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съгласно чл.38 от Наредба №40 
от 14.01.2004 г., за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни 
товари/, с които ще се изпълнява поръчката.

2.4. Участникът е представил валиден Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 -  общо 2 бр., с обхват на 
сертификация „Доставка, транспортиране, съхранение и продажба на едро на 
нефтопродукти. Продажба на дребно па нефтопродукти и стоки чрез бензиностанции. 
Производство на нефтопродукти в базите за съхранение на горива“.

Участникът допълнително е приложил и 2 броя сертификати, съответно съгласно 
стандарти: ISO 50001:2011 и OHSAS 18001:2007, които комисията приема за сведение.

Комисията констатира следните нередовности:
1. Комисията па етап публично заседание, установи несъответствие между 

описаните и приложените от участника документи за обособената позиция.
Участникът е приложил общо 4 броя Сертификати /Сертификат за внедрена 

система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 -2  бр. и 
сертификати, съответно съгласно стандарти: ISO 50001:2011 и OHSAS 18001:2007 -  2 
бр. /, неизброени в представения от него Опис на документите към офертата.

2. Представените от участника Сертификати за внедрена система за управление на 
качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 не са подписани от законно 
представляващото участника лице или от упълномощено от него лице.

След детайлно извършената проверка, на база направените на публичното и 
закрито заседание констатации, комисията изиска от участника допълнително да 
представи следните документи и информация:

1. Коригиран Опис на представените документи за обособената позиция, с дописан 
документа по т. 3.6.4 от раздел III. от документацията на Възложителя - Сертификат за 
внедрена Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или 
еквивалентен, респективно Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен.

2. Подписан от законопредставляващото или упълномощено от него лице валиден 
към датата на представяне на офертата сертификат за внедрена Система за управление 
на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, респективно 
валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт 
ISO 9001:2015 или еквивалентен, в съответствие с предварително обявените условия по 
т.2.2.4 от раздел II и т.3.6.4. от раздел III. от документацията на Възложителя.

В съответствие с чл.54, ал.9 от ППЗОП и т.2.8. -  2.9. от раздел V. от 
документацията на Възложителя, на участника бе даден срок от 5 /пет/ работни дни, 
считано от датата на получаване на настоящия протокол, за представяне на 
допълнително изисканите от комисията документи, за всяка съответна обособена 
позиция.

Комисията приключи работата си в 14,30 часа.
Действията на комисията на публичното и закритото заседание бяха 

обективизирани в Протокол №1, съставен на 05.08.2019 г.



В съответствие с чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията с писмо изх. № 2103/07.08.2019 
год., изпрати на участника, копие от Протокол №1 с отразените констатации на 
комисията относно редовността и наличието на документите му и съответствието им с 
кршериите за подбор и лично състояние, поставени от Възложителя.

Протокол № 1 бе публикуван и на профила на купувача на Възложителя на адрес: 
http://tsv.bg/buvers. в деня на изпращането му до участника, на 07.08.2019 г.

Комисията счита, че участникът е надлежно уведомен, видно от обратната 
разписка за получаването му от 09.08.2019 г.

Междувременно, в деловодството на ТСВ ЕАД, постъпи уведомление от КЗК - 
писмо изх. № ИС-890-КЗК/669/2019 от 08.08.2019 г., до Възложителя, за образувано 
производство по преписка № КЗК-669/08.08.2019 г., във връзка с постъпила жалба вх. № 
ВХР-1539/05.08.2019 г., от „Апет“ ЕООД, срещу Решение №1/16.07.2019 г. на 
Възложителя за откриване на процедурата, с искане за налагане на временна мярка 
спиране на процедурата.

В съответствие с чл.36, ал.1, т.6 от ЗОП, Информацията за производството по 
обжалване, бе изпратена и публикувана в регистъра на Агенцията по обществените 
поръчки от ЗОП, и на профила на купувача на Възложителя, на 13.08.2019 г.

Процедурата бе спряна до получаване на уведомление от КЗК до Възложителя -  
писмо изх. № УВР-745-КЗК/669/2019, относно постановено от КЗК Решение № 1013 от
26.09.2019 г., по преписка № КЗК-669/2019г., с което КЗК оставя без уважение жалбата 
на Апет“ ЕООД срещу Решение №1/16.07.2019 г. на Възложителя за откриване на 
процедурата за възлагане на обществената поръчка.

С писмо изх. № ДИП-678-КЗК/669/2019 от 15.10.2019 г., същата уведоми 
Възложителя, че срещу Решение №1013 от 26.09.2019 г., постановено по преписка № 
КЗК-669/2019г., в КЗК не е постъпила жалба, което обуслови продължаване на 
процедурата.

На 28.10.2019 год., в 14,00 часа, в ТСВ ЕАД в изпълнение на Заповед № РД-17- 
16/21.10.2019 г., във връзка със Заповед № РД-17-10/05.08.2019 г., на Изпълнителния 
директор на ТСВ ЕАД, и след влизане в сила на постановено Решение на КЗК № 
1013/26.09.2019 г., по преписка на КЗК № 669/2019 г., комисията се събра в пълен състав 
и проведе второто си заседание, като продължи работата си по разглеждане на 
допълнително представените от участника „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД документи, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя, по съответните обособени позиции от предмета на обществената 
поръчка, изчерпателно описани и изискани в Протокол №1.

Комисията установи, че в законоустановения срок от 5 работни дни, считано от 
датата на получаване на Протокол №1, участникът е представил допълнителни 
документи в запечатана, непрозрачна опаковка -  вх. № 2059/13.08.2019 г.

Комисията отвори опаковката, съдържаща допълнително представените 
документи, изискани в Протокол №1 от работата на комисията и провери за 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя, за всяка съответна обособена позиция поотделно.

1. За Позиция №1 „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и 
трактори“

Комисията установи, че участникът е представил изисканите в Протокол №1 
документи:
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- Коригиран Опис на представените документи за обособената позиция, с дописан 
документа по т. 3.6.4 от раздел III. от документацията на Възложителя - Сертификат за 
внедрена Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015.

Подписан валиден към датата па предсшвяне на оферШАа сершфика! за внедрена 
Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, и в 
съответствие с предварително обявените условия по т.2.2.4 от раздел II и т.3.6.4. от 
раздел III. от документацията на Възложителя.

Документите са представени в оригинал или заверени копия и подписани от 
упълномощено от законно представляващото участника лице, съгласно приложено 
нотариално заверено пълномощно per. № 5174/25.06.2019 г. на нотариус Богдана 
Бъчварова, с район на действие PC София с per. М> 515 на Нотариалната камара.

Комисията констатира, че документите на участника са в съответствие с 
изискванията за подбор и лично състояние, поставени от Възложителя и допусна 
участника до по нататъшно участие по обособената позиция.

Позиция M2 „Доставка на газьол за отопление“
Комисията установи, че участникът е представил изисканите в Протокол №1 

документи:
- Коригиран Опис на представените документи за обособената позиция, с дописан 

документа по т. 3.6.4 от раздел III. от документацията на Възложителя - Сертификат за 
внедрена Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015.

- Подписан валиден към датата на представяне на офертата сертификат за внедрена 
Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, и в 
съответствие с предварително обявените условия по т.2.2.4 от раздел II и т.3.6.4. от 
раздел III. от документацията на Възложителя.

Документите са представени в оригинал или заверени копия и подписани от 
упълномощено от законно представляващото участника лице, съгласно приложено 
нотариално заверено пълномощно per. № 5174/25.06.2019 г. на нотариус Богдана 
Бъчварова, с район на действие PC София с per. № 515 на Нотариалната камара.

Комисията констатира, че документите на участника са в съответствие с 
изискванията за подбор и лично състояние, поставени от Възложителя и допусна 
участника до по нататъшно участие по обособената позиция.

След като определи допустимостта на участника в процедурата, комисията 
пристъпи към разглеждане на техническото му предложение за всяка от обособените 
позиции поотделно.

Позиция №1 „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и 
трактори“

Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал 
документът по т. 3.7.1. от раздел III., от документацията на Възложителя -  Предложение 
за изпълнение на поръчката -  Приложение №1а, в съответствие с образеца на 
Възложителя и подписан от законно представляващото участника лице.

Участникът изцяло изразява съгласие с условията на възложителя, посочени в 
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка, 
включително и със срока на валидност на офертите.

Участникът предлага да изпълни доставката на посочения вид и количества гориво 
без резерви и ограничения и в съответствие с изискуемите технически характеристики



или еквивалентни на тях, посочени в Техническата спецификация на Възложителя и с 
обявените от него условия.

Участникът приема задължителното условие на Възложителя, отделните доставки 
през периода па договори ди не бъдат ограничавани с минимално количество пи доставки, 
независимо от пункта на доставка.

Участникът декларира, че качеството на доставяните от него горива, предмет на 
обособената позиция съответства по качесхво на изискванията, заложени в Техническата 
спецификация на основния производител/вноеител „Пукойл Нефтохим Бургас“ АД, 
съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условияia, реда и 
начина за техния контрол.

Участникът гарантира, че ще доставя посочените от Възложителя количества 
горива, за целия срок на действие на договора, поетапно до 48 часа, след получена от 
Възложителя писмена заявка, франко разтоварните пунктове на възложителя, при 
условията в проекта на договор, като се задължава натоварените и експедирани 
количества горива, за всяка доставена партида да се придружават от документите, 
посочени в Т .1 -Т .5  в техническото му предложение, в съответствие с предварително 
обявените условия на В изложителя.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допусна офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

Позиция №2 „Доставка на газьол за отопление“
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал 

документът по т. 3.7.1. от раздел III., от документацията на Възложителя -  Предложение 
за изпълнение на поръчката -  Приложение №16, в съответствие с образеца на 
Възложителя и подписан от законно представляващото участника лице.

Участникът изцяло изразява съгласие с условията на Възложителя, посочени в 
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка, 
включително и със срока на валидност на офертите.

Участникът предлага да изпълни доставката на посочения вид и количества гориво 
без резерви и ограничения и в съответствие с изискуемите технически характеристики 
или еквивалентни на тях, посочени в Техническата спецификация на Възложителя и с 
обявените от него условия.

Участникът приема задължителното условие на Възложителя, отделните доставки 
през периода на договора да не бъдат ограничавани с минимално количество на доставка, 
независимо от пункта на доставка.

Участникът декларира, че качеството на доставяното от него гориво, предмет на 
обособената позиция, съответства по качество на изискванията, за качество, съгласно 
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за 
техния контрол -  Приложение №5 към чл.6, т.5 Газьоли за промишлени и комунални 
цели.

Участникът гарантира, че ще доставя посоченото от Възложителя вид и 
количество гориво, за целия срок на действие на договора, поетапно до 48 часа, след 
получена от Възложителя писмена заявка, франко разтоварните пунктове на 
Възложителя, при условията в проекта на договор, като се задължава натоварените и 
експедирани количества горива, за всяка доставена партида да се придружават от 
документите, посочени в т.1-т.5 в техническото му предложение, в съответствие с 
предварително обявените условия на Възложителя.



След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допусна офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

Комисията приключи работата си в 15,30 часа.

Действията на комисията бяха обективизирани в Протокол №2, съставен на
28.10.2019 г.

Преди да пристъпи към оценяването на офертата на единствения и допуснат 
участник по съответните обособени позиции, комисията уведоми участника за датата, 
часа и мястото на отварянето на ценовото предложение, като в съответствие с чл. 57, ал.З 
от ППЗОП, на 30.10.2019 г., публикува съобщение в профила на купувача на адрес: 
http://tsv.bg/buyers. Съотносимо към етапа на процедурата, в профила на купувача, на 
същата дата бе публикуван и Протокол №2 от работата на комисията.

На 04.11.2019 год., в 10,30 часа, в ТСВ НАД, в изпълнение на Заповед № РД-17- 
16/21.10.2019 т., във връзка със Заповед № РД-17-10/05.08.2019 т., на Изпълнителния 
директор на ТСВ ЕАД, комисията в същия състав се събра в последващо заседание, със 
задача да отвори, оповести и разгледа ценовото му предложение, оцени и класира 
офертата му, за всяка от обособените позиции поотделно, в съответствие с 
предварително обявената методика от раздел IV. от документацията на Възложителя, въз 
основа на определения критерий за възлагане — най -  ниска предлагана цена.

При отварянето на ценовото предложение за всяка от обособените позиции, не 
присъства участника в процедурата, негови упълномощени представители или други 
лица.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ за всяка от обособените позиции поотделно и оповестяване на ценовото 
предложение на участника по съответните обособени позиции, както следва:

I. Позиция №1 „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и 
трактори“

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената 
позиция и оповести предлаганата от участника цена, както следва:

1.1. Базова цена без ДДС за 1000 литра гориво на основния 
производител/вносител/дистрибутор, актуална към 12:00 часа към датата на Решението 
за откриване на процедурата -  в размер на 1638,00 /хиляда шестотин тридесет и 
осем/лева без ДДС, съгласно приложено от участника заверено копие от документ за 
оповестените цени на едро на основния производител/вносител/дистрибутор „Лукойл 
България“ ЕООД;

1.2. Предлаган % търговска отстъпка, спрямо официално оповестените цени на 
едро на производителя/вносителя/дистрибутора „Лукойл България“ ЕООД -  в размер 
на 1% /един процент/;

1.3. Доставна цена без ДДС на 1000 литра гориво, формирана от оферираната 
Базова цена без ДДС на 1000 литра гориво, коригирана/намалена с предложения 
процент Търговска отстъпка -  в размер на 1621,62 /Хиляда шестстотин двадесет и 
един и 0,62/ лева без ДДС на 1000 литра гориво.

Посочените от участника цени включват всички разходи, свързани с изпълнение 
на поръчката, включително транспортни разходи, такси, мита, акцизи и други.
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Участникът декларира, че посоченият от него процент търговска отстъпка ще 
остане постоянен за целия период на действие на договора, като същият не се влияе от 
размера на заявеното количество.

Участникът декларира, че доставната цена ще бъде променяна само в случай на 
промяна на базовата цена, в резултат изменение на цените на горивата на основния 
производител/вносител/дистрибутор, което ще удостовери чрез заверено копие на 
документ, бюлехина/ инх]хормационен лиех/ценова листа, за изменение на цените.

При изпълнение на поръчката ще прилага предложеният от него % търговска 
отстъпка, спрямо цени на едро/1000 литра на производителя/вносителя/дистрибутора 
„Лукойл България“ ЕООД, за което ще предоставя на Възложителя информационен 
лист/ценова листа за фактурираните от него партиди горива, към датата на доставка.

Направеното от участника предложение е валидно за целия период на действие 
на договора.

Участникът, изразява съгласие заплащането на доставката на съответните вид и 
количества гориво да се заплаща, при условията и по начина, съгласно проекта на 
договор.

II.Обособена позиция №2 „Доставка на газьол за отопление“
1.1. Базова цена без ДДС за 1000 литра гориво на основния 

производител/вносител/дистрибутор, актуална към 12:00 часа към датата на Решението 
за откриване на процедурата -  в размер на 1638,00 /хиляда шестотин тридесет и 
осем/лева без ДДС, съгласно приложено от участника заверено копие от документ за 
оповестените цени на едро на основния производител/вносител/дистрибутор „Лукойл 
България“ ЕООД;

1.2. Предлаган % търговска отстъпка, спрямо официално оповестените цени на 
едро на производителя/вносителя/дистрибутора „Лукойл България“ ЕООД -  в размер 
на 1%/един процент/;

1.3. Доставна цена без ДДС на 1000 литра гориво, формирана от оферираната 
Базова цена без ДДС на 1000 литра гориво, коригирана/намалена с предложения 
процент Търговска отстъпка -  в размер на 1621,62 /Хиляда шестстотин двадесет и 
един и 0,62/ лева без ДДС на 1000 литра гориво.

Посочените от участника цени включват всички разходи, свързани с изпълнение 
на поръчката, включително транспортни разходи, такси, мита, акцизи и други.

Участникът декларира, че посоченият от него процент търговска отстъпка ще 
остане постоянен за целия период на действие на договора, като същият не се влияе от 
размера на заявеното количество.

Участникът декларира, че доставната цена ще бъде променяна само в случай на 
промяна на базовата цена, в резултат изменение на цените на горивата на основния 
производител/вносител/дистрибутор, което ще удостовери чрез заверено копие на 
документ: бюлетина/ информационен лист/ценова листа, за изменение на цените.

При изпълнение на поръчката ще прилага предложеният от него % търговска 
отстъпка, спрямо цени на едро/1000 литра на производителя/вносителя/дистрибутора



„Лукойл България“ ЕООД, за което ще предоставя на Възложителя информационен 
лист/ценова листа за фактурираните от него партиди горива, към датата на доставка.

Направеното от участника предложение е валидно за целия период па действие 
на договора.

Участникът изразява съгласие заплащането на доставката на съответните вид и 
количества гориво да се заплаща, при условията и по начина, съгласно проекта на 
договор.

След като установи, че участникът е представил ценово предложение в оригинал, 
за всяка от обособените позиции, в съответствие с предварително обявените условия по 
т.3.8. -  3.8.3. от раздел ТП и съответно Приложение № 2а Ценово предложение - за 
обособена позиция №1 „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и 
трактори“, и Приложение № 26 - „Доставка на газьол за отопление“ . от раздел XI. 
от документацията на Възложителя, комисията допусна офертата му до последващо 
оценяване и класиране по съответните обособени позиции.

Комисията, пристъпи към оценяване на офертата на участника за всяка съответна 
обособена позиция поотделно, в съответствие с предварително обявения критерий за 
възлагане на поръчката -  най -  ниска предлагана цена, а именно най -  ниска доставна 
цена без ДДС за 1000 литра гориво, формирана от базовата цена без ДДС за 1000 литра 
гориво, коригирана /намалена с фиксиран за целия срок на договора, процент търговска 
отстъпка предложен от участника.

I. „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори“
Участникът е предложил Доставна цена без ДДС на 1000 литра гориво,

формирана от оферираната Базова цена без ДДС на 1000 литра гориво, 
коригирана/намалена с предложения процент Търговска отстъпка -  в размер на
1621.62 /Хиляда шестстотин двадесет и един и 0,62/ лева без ДДС на 1000 литра 
гориво.

В съответствие с предварително обявените условия по т.2 от раздел IV от 
документацията на Възложителя, офертата с предложена най -  ниска доставна цена се 
класира на първо място.

Тъй като офертата на участника е единствената подадена и допусната до 
оценка и класиране оферта в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
комисията я класира на първо място.

II. Обособена позиция №2 „Доставка на газьол за отопление“
Участникът е предложил Доставна цена без ДДС на 1000 литра гориво,

формирана от оферираната Базова цена без ДДС на 1000 литра гориво, 
коригирана/намалена с предложения процент Търговска отстъпка -  в размер на
1621.62 /Хиляда шестстотин двадесет и един и 0,62/ лева без ДДС на 1000 литра 
гориво.

В съответствие с предварително обявените условия по т.2 от раздел IV от 
документацията на Възложителя, офертата с предложена най -  ниска доставна цена се 
класира на първо място.



Тъй като офертата на участника е единствената подадена и допусната до 
оценка и класиране оферта в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
комисията я класира на първо място.

Комисията приключи работата си в 12,00 часа.
Действията на комисията бяха обективизирани в Протокол №3, съставен на

04.11.2019 г.

Комисията, на база o iразените резултати в 11ротокол JM91, 11ротокол №2 и Протокол 
№3, предлага на Възложителя да вземе Решение за изпълнение на обществената поръчка 
по съответните обособени позциии и екточи договор с единствения и класиран на първо 
място участник - „Лукойл България“ ЕООД.

Настоящият доклад се състави в съответствие с чл. 103, ал.З от ЗОП и чл. 60, ал. 1 от 
ППЗОП в един екземпляр, подписа се от всички членове на комисията, която го предава 
на Възложителя за утвърждаване, като в съответствие с чл.60, ал.З от ППЗОП, прилага и 
изготвените в хода на нейната работа, Протокод N°l, Протокол №2 и Протокол №3, 
подписани от всички членове на комисията без особено мнение.

Дата на съставяне на доклада: 05.11.2019 г.

Приложение:
1. Протокол №1 от работата и а комисията;
2. Протокол№2 от работата на комисията;
3. Протокол №3 от работата на комисията.

КОМИСИЯ:
Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ:̂ ................../ ..........
7  инж. И. Оуайски/

чй /1ЧЛЕНОВ]
Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

1 .........лу ..................
/ иЦ]к. Т. Русенов/ 

Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП 

/О. Гущеров/

Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

Заличено
на основание 36а, ал.ЗотЗОП

2. . .у . .............
/ инж. М. Миуш ийлов/

Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

СЕКРЕТАР: ,/ирина Косева/


