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ПРОТОКОЛ № 1 

 

От заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на 

обекти на „Български пощи“ ЕАД 

 

Днес 17.10.2016 г. в 11:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-20/17.10.2016 г. на Главния изпълнителен директор на 

„Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за 

участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български 

пощи“ ЕАД и на основание чл.103 ал.1 ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна 

своята работа комисия в състав: 

 

Председател: 

 

 

Членове:            ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 

 

 

 

На основание чл.54 ал.1 от ППЗОП, комисията започна работа след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти. След запознаване със съдържанието на 

регистъра на подадените оферти всеки член на комисията подписа и представи декларация по 

чл.103,ал.2 ЗОП за съответствие и спазване на изискванията по същия член и с 

обстоятелствата по чл.51 ал.8 ППЗОП. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и регистъра 

на постъпилите оферти. В определения срок за получаване на оферти 17:00 часа на 14.10.2016 

г. са постъпили 5 /пет/ оферти от следните участници /регистър на участниците, подали 

оферти за участие в процедурата/: 

1. „ГОРРЕЛ“ ЕООД – с оферта № 1, вх.№ ОП – 28/12.10.2016 г. – подадена в 12:50 часа; 

2. „БЕНТ ОЙЛ“ АД – с оферта № 2 , вх.№ ОП – 28/14.10.2016 г. – подадена в 10:30 часа; 

3. „ДМВ“ ЕООД - с оферта № 3 , вх.№ ОП – 28/14.10.2016 г. – подадена в 10:35 часа; 

4. „БАРДГРУП“ ЕООД - с оферта № 4 , вх.№ ОП – 28/14.10.2016 г. – подадена в 10:39 ч.; 

5. „САКСА“ ООД - с оферта № 5 , вх.№ ОП – 28/14.10.2016 г. – подадена в 15:35 ч. 

 

На основание чл.54 ал.2 от ППЗОП, председателя на комисията провери присъства ли 

на заседанието представител на подалите оферти, при което се установи, че: 

 



2 

 

- Представители на подалите оферти не присъстват при отварянето на офертите. 

На основание чл.54, ал.3 ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на опаковките/ 

пликовете с подадени оферти по реда на тяхното постъпване, като се оповести тяхното 

съдържание, както следва: 

 

Участника „ГОРРЕЛ“ ЕООД – след отваряне на офертата, комисията установи, че 

участникът е  представил документация и техническо предложение и отделен непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Участника „БЕНТ ОЙЛ“ АД – след отваряне на офертата, комисията установи, че 

участникът е  представил документация и техническо предложение и отделен непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Участника „ДМВ“ ЕООД - след отваряне на офертата, комисията установи, че 

участникът е  представил документация и техническо предложение и отделен непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Участникът „БАРДГРУП“ ЕООД - след отваряне на офертата, комисията установи, 

че участникът е  представил документация и техническо предложение и отделен непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Участникът „САКСА“ ООД - след отваряне на офертата, комисията установи, че 

участникът е  представил документация и техническо предложение и отделен непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

С тези действия приключи публичната част от работата на комисията, след което 

същата продължи работата си в закрито заседание. На основание чл.54 ал.7 ППЗОП комисията 

пристъпи към проверка на документите, съдържащи се в подадените от участниците оферти за 

съответствие с чл.39 ППЗОП и изискванията на Възложителя и направи следните  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

Участника „ГОРРЕЛ“ ЕООД е представил отделен непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, но не е представил всички изискуеми документи по чл.39 

ал.3 ППЗОП и документацията на Възложителя, както следва: 

1. Документи за доказване на техническите и професионални възможности, 

съгласно т.2.2 „Технически и професионални способности“ ; 

2. Документи изискани по т.4 от документацията на Възложителя – „Технически 

изисквания на Възложителя“; 

3. Сертификат за качество и сертификат за произход или съответния еквивалент 

на производителя/вносителя на горивото, който да е заверен с „Вярно с оригинала“. 
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Участника „БЕНТ ОЙЛ“ АД е представил всички изискуеми документи по чл.39, 

ал.3 ППЗОП и документацията на Възложителя, както и отделен непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

Участника „ДМВ“ ЕООД е  представил отделен непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, но не е представил всички изискуеми документи по чл.39 

ал.3 ППЗОП и документацията на Възложителя, както следва: 

1. Сертификат за произход или съответния еквивалент на производителя/вносителя 

на горивото, който да е заверен с „Вярно с оригинала“. 

Участникът „БАРДГРУП“ ЕООД е  представил отделен непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, но не е представил всички изискуеми документи по чл.39 

ал.3 ППЗОП и документацията на Възложителя, както следва: 

1. Декларация по чл.101, ал.11, във вр. с чл.107 т.4 ЗОП – образец № 7; 

2. Сертификат за качество и сертификат за произход или съответния еквивалент 

на производителя/вносителя на горивото, който да е заверен с „Вярно с оригинала“. 

Участникът „САКСА“ ООД е  представил отделен непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, но не е представил всички изискуеми документи по чл.39 

ал.3 ППЗОП и документацията на Възложителя, както следва: 

2. Декларация по чл.101, ал.11, във вр. с чл.107 т.4 ЗОП – образец № 7; 

3. Сертификат за произход или съответния еквивалент на производителя/вносителя 

на горивото, който да е заверен с „Вярно с оригинала“. 

Предвид гореизложените констатации относно наличието и редовността на 

представените документи от участниците, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 

 

1. На основание чл.54 ал.8 от ППЗОП да уведоми писмено  участниците „ГОРРЕЛ“ 

ЕООД, „БАРДГРУП“ ЕООД, „ДМВ“ ЕООД и „САКСА“ ООД за констатираните липси на 

документи, част от техническите изисквания на възложителя. На основание чл.54 ал.9 от 

ППЗОП, участниците следва да представят в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол, следния документ: 

Участникът „ГОРРЕЛ“ ЕООД: 

1. Документи за доказване на техническите и професионални възможности, 

съгласно т.2.2 „Технически и професионални способности“ ; 

2. Документи изискани по т.4 от документацията на Възложителя – „Технически 

изисквания на Възложителя“; 

3. Сертификат за качество и сертификат за произход или съответния еквивалент 

на производителя/вносителя на горивото, който да е заверен с „Вярно с оригинала“. 

Участникът „БАРДГРУП“ ЕООД: 

1. Декларация по чл.101, ал.11, във вр. с чл.107 т.4 ЗОП – образец № 7; 

2. Сертификат за качество и сертификат за произход или съответния еквивалент 

на производителя/вносителя на горивото, който да е заверен с „Вярно с оригинала“. 

Участника „ДМВ“ ЕООД: 

1. Сертификат за произход или съответния еквивалент на производителя/вносителя 

на горивото, който да е заверен с „Вярно с оригинала“. 

Участникът „САКСА“ ООД: 

1. Декларация по чл.101, ал.11, във вр. с чл.107 т.4 ЗОП – образец № 7; 

2. Сертификат за произход или съответния еквивалент на производителя/вносителя 

на горивото, който да е заверен с „Вярно с оригинала“. 
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2. След изтичане срока за представяне на изисканите документи комисията да 

продължи своята работа на следващо поред заседание, на което да разгледа и обсъди 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците „ГОРРЕЛ“ 

ЕООД, „БАРДГРУП“ ЕООД и „САКСА“ ООД с критериите за подбор поставени от 

Възложителя. 

3. Протоколът с констатациите да бъде изпратен до всички участници в публичното 

състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет „Доставка на газьол за 

промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД и 

публикуван в същия ден в „Профила на купувача“ на „Български пощи“ ЕАД. 

След изтичане на срока от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокола за 

представяне на изисканите документи, комисията ще продължи работата си по разглеждане на 

документацията. 

 

 

Комисия:             ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 

 


