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УТВЪРДИЛ: /п/ 

 

СТОЯН БОНЕВ 

Областен управител на област Силистра  

 

Вътр. №1-1250-4/14.12.2015 г. 

 

 
ПРОТОКОЛ 

за разглеждане, оценка и класиране на оферти 

 

 На 14.12.2015 г., в 09.00 ч., комисия в състав: 

1. Инж. Лейла Слатинска, директор АПОФУС; 

2. Ивелина Йосифова-Атанасова, главен счетоводител, дирекция АПОФУС; 

3. Маргарита Бочева-Костадинова, старши юрисконсулт, дирекция АПОФУС; 

4. Добромир Христов, работник поддръжка в ОА Силистра; 

5. Кирчо Чернев, гл. специалист, дирекция АКРРДС, 

назначена със Заповед № АДС-13-1/26.11.2015 г. на областния управител на 

област Силистра за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда 

на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на горива за нуждите на 

Областна администрация Силистра за 2016 г. по обособени позиции“ -  

Обособена позиция № 1 - Доставка на горива (бензин А95 Н и дизелово гориво) чрез 

карти за безналично плащане за автомобилите на Областна администрация 

Силистра; Обособена позиция № 2 – Доставка на газьол 0.001% S за отопление с 

условие на доставка: франко парната инсталация на Областна администрация 

Силистра“, 

 се събра в стая № 310 на областна администрация Силистра за отваряне, 

разглеждане и оценка на офертите на участниците.  

 За участие в обявената обществена поръчка в срок са постъпили 2 две  

оферти: 

За обособена позиция № 1  - Доставка на горива (бензин А95 Н и дизелово 

гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Областна 

администрация Силистра:  

 

„ПЕТРОЛ“ АД СОФИЯ Вх. №1-1250-2/10.12.2015 г. 

 

За обособена позиция № 2 - Доставка на газьол 0.001% S за отопление с условие 

на доставка: франко парната инсталация на Областна администрация Силистра:  

 

„ДМВ“ ЕООД ГР. РУСЕ Вх. № 1-1250-3/11.12.2015 г. 

 

 На основание чл. 101г, ал. 2 от ЗОП всички членове на комисията 

представиха декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 т. 2-4 от ЗОП. 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, 

подали оферти.  

 Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното 

постъпване в деловодството на Областна администрация Силистра, както следва:  

 

1. „ПЕТРОЛ“ АД СОФИЯ 

Офертата е подадена в надписан, запечатан, непрозрачен и с ненарушена 

цялост плик за обособена позиция № 1 Доставка на горива (бензин А95 Н и 

дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Областна 

администрация Силистра.  
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Комисията пристъпи към разглеждане на документите и информацията, 

съдържаща се в офертата на участника, като не констатира липса на документи 

и/или несъответствие с изискванията на Възложителя и предварително обявените с 

Публичната покана условия. 

Участникът е представил техническото предложение за изпълнение на 

поръчката по образец Приложение № 2 (за обособена позиция №1) към Публичната 

покана, което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

Представени са спецификациите на двата вида гориво – А 95 Н и  гориво за 

дизелови двигатели, според които горивата отговарят на изискванията на 

Приложение № 1 и Приложение № 2 към чл. 6, т. 1 и т. 2 от Наредбата за 

изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния 

контрол. В техническото предложение се съдържат условия за разплащане с карти 

за безналично плащане, според които зареждането на МПС ще се извършва 

посредством кредитни карти, предназначени за юридически лица – TRANSCARD 

FLEET CARD тип 1, 2 и 3, в над 350 бензиностанции, изброени в приложения към 

офертата списък. За издаването, ползването и обслужването на картите не се 

заплащат такси. Срокът за издаване на картите е два работни дни след представяне 

от страна на Възложителя на списък с регистрационните номера на автомобилите, 

марка, модел и вид гориво.  

С оглед гореизложеното, комисията взе единодушно решение, че участникът 

следва да бъде допуснат до разглеждане на ценовото предложение.        

Участникът предлага следните цени:  

 

Бензин А95 Н: 

Единична цена преди отстъпка -  1,72 (един лев и седемдесет и две стотинки) 

за литър без ДДС; 

% отстъпка на литър гориво – 1,5 % (едно цяло и пет процента) 

Единична цена с отстъпка – 1,69 лв. (един лев и шестдесет и девет стотинки) 

за литър без ДДС 

Дизелово гориво:  

Единична цена преди отстъпка -  1,74 лв. (един лев и седемдесет и четири 

стотинки) за литър без ДДС 

% отстъпка на литър гориво – 1,5 % (едно цяло и пет процента) 

Единична цена с отстъпка – 1,71 лв. (един лев и седемдесет и една стотинки) 

за литър без ДДС 

 

2. „ДМВ“ ЕООД гр. Русе 

Офертата е подадена в надписан, запечатан, непрозрачен и с ненарушена 

цялост плик за обособена позиция №2  - Доставка на газьол 0.001% S за 

отопление с условие на доставка: франко парната инсталация на Областна 

администрация Силистра. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите и информацията, 

съдържаща се в офертата на участника, като не констатира липса на документи 

и/или несъответствие с изискванията на Възложителя и предварително обявените с 

Публичната покана условия. 

Участникът е представил техническото предложение за изпълнение на 

поръчката по образец Приложение № 2 (за обособена позиция № 2) към Публичната 

покана, което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

Представена е спецификацията на горивото, според която същото е газьол за 

отопление с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001%, което отговаря 

на изискванията за качество съгласно Приложение 2 към чл.6, т. 2 от Наредбата за 

изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния 

контрол. Описани са показатели, единици за измерване, гранични стойности и 

методи за изпитване на горивото.  

С оглед гореизложеното, комисията взе единодушно решение, че участникът 

следва да бъде допуснат до разглеждане на ценовото предложение.       
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Участникът предлага следните цени: 

 

Газьол 0.001% S отопление –  

Единична цена на 1000 литра гориво в лв. без ДДС – 947.00 лв. (деветстотин 

четиридесет и седем лева) 

Надценка в лв.  за 1000 литра без ДДС – 0 лв. (нула лева)  

Крайна цена без ДДС (с надценка) за 1000 литра газьол 0.001% S за 

отопление – 947.00 лв. (деветстотин четиридесет и седем лева) 

 

 

Предложение за класиране на участниците: 

 

 

Обособена позиция № 1 - Доставка на горива (бензин А95 Н и дизелово 

гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на областна 

администрация Силистра 

 

1. „ПЕТРОЛ“ АД СОФИЯ с предложена единична цена с отстъпка  1,69 лв.  

за литър бензин А 95 Н и 1,71 лв. за литър дизелово гориво без ДДС.  

  

Обособена позиция № 2 - Доставка на газьол 0.001% S за отопление с 

условие на доставка: франко парната инсталация на Областна администрация 

Силистра. 

 

1.„ДМВ“ ЕООД гр. Русе с предложена крайна цена за 1000 литра  газьол 

0.001% S за отопление – 947.00 лв. без ДДС; 

 

 Съгласно чл. 101д, ал. 1 от ЗОП възложителят може да възложи 

изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако 

същата е в съответствие с техническите спецификации. 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори по реда  на чл. 101е 

от ЗОП с класираните участници за съответните обособени позиции.  

 

Настоящия протокол се изготви и подписа на 14.12.2015 г.  

 

 

  

Комисия:                      /п/ 

      /инж. Лейла Слатинска/ 

            

                      /п/ 

      / Ивелина Йосифова-Атанасова/ 

 

                    /п/ 

      / Маргарита Бочева-Костадинова / 

 

                   /п/ 

      /Добромир Христов/ 

 

                  /п/ 

      /Кирчо Чернев/  


