
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД

София 1271, ул. "Кирил Благоев " Ns 14, тел. 02 8926214,02 8926311, факс 02 838 1025
www.tsv.ba.

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

BS OHSAS 18001:2007

ОД17

ПРОТОКОЛ №3

Ha 04.11.2019 год., в 10,30 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, комисията 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 в последващо заседание, със задача да отвори, оповести и разгледа 
ценовото предложение на единствения и допуснат участник в процедурата - „ЛУКОЙЛ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 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.

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.

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
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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 ироизводигел/вносихел/дисхрибу юр „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 офериранаха 
Базова цена без ДДС па 1000 литра гориво, коригирапа/памалепа е 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 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.

Н.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.
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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 заявеною 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/впосител/дистрибутор, което ще удосювери 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 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 па 
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 III. 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 па 1000 литра ropimo, 
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 па 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.
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Н.Обособена позиции №2 „Доставка на газьол за отопление“
Участникът е предложил Доставна цена без ДДС на 1000 литра гориво,

формирана oi оферираната Базова цена без ДДС на 1000 литра гориво, 
корнгпрана/намалена с предложения процент Тьрюкска 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 па 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, на база отразените резултати в Протокол №1, Протокол №2 и 
настоящия Протокол, ще предложи на Възложителя да вземе Решение за изпълнение на 
обществената поръчка и сключи договор за всяка от обособените позиции, с единствения 
допуснат до участие в процедурата и класиран па първо място участник - „Лукойл 
България“ ЕООД.

За резултатите от работата си, комисията ще изготви доклад до Възложителя, в 
съответствие с чл.103, ал.З от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си в 12,00 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр, и подписа от всички членове 

на комисията без особено мнение.

Дата на съставяне на протокола: 04.11.2019 г.

КОМИСИЯ:
Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП
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3. ..
/О.Губеров/
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Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

СЕКРЕТАР: ......I ,/г.фмгШ Косева/
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