
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

 

за разглеждане на офертите на участниците в производство по възлагане на обществена 

поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет: Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за 

промишлени и комунални цели  за нуждите на ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян“, открито 

с обява на директора на ОУ „Стою Шишков“ № 1 от 13.02.2017г., публикувана заедно с 

цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: http://4ou-

shishkov.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0   - профил на купувача, за 

която обява на Портала за обществените поръчки е публикувана информация за 

публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, 

ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9061397 

Днес, 23.02.2017 г., в 14:00 часа, в учителска стая, находяща се в сградата на ОУ „Стою 

Шишков“, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“№ 57, ет. 1, в изпълнение на заповед  № РД 07 -

382 /23.02.2017 г. на директора на ОУ „Стою Шишков“ се събра комисия в следния състав: 
 

Председател:  

Цонка Величкова Печилова – зам.директор 

Членове: 

1. Милена Милкова Хаджиева – правоспособен юрист. 

2. Станка Атанасова Герчева – отговорен счетоводител 

3. Аптула Вели Вели – огняр 

4. Златка Борисова Керимова – ст. начален учител  

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представената оферта 

всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти 

следните констатации: 

3.1. Регистрирани предложения – 4 /три/ бр., както следва: 

 

№ 

Наименование на участника Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. „ГОРРЕЛ“ЕООД 640 21.02.2017 г. 13.15 ч. 

 

2. „САЛИНА 7“ ЕООД 641 21.02.2017 г. 13.20 ч. 

3. „ДМВ“ ЕООД 644 22.02.2017г. 11.20 ч. 

4. ЕТ„Анри 64– Андрей Кехайов“  646 22.02.2017г. 16.15 ч. 

http://4ou-shishkov.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0
http://4ou-shishkov.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0
http://4ou-shishkov.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0


3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

4. При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците. 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. Комисията обяви ценовите и 

техническите предложения. Членовете на комисията положиха подписите си върху 

техническите и ценовите предложения, след което комисията продължи работата си в закрито 

заседание. 

 

6. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

 

„ГОРРЕЛ“ЕООД 

 

A. 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

Цена 

за изпълнение 

на поръчката 

0,2%/нула цяло и два процента/ 

отстъпка от цената на „ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, към 

датата на доставката на горивото 

 

2. 

Срок за изпълнение на всяка доставка  До 3  /словом три / дни, считани от 

съответната заявка на възложителя.  

  

 

Б. 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците, както и с изискванията на възложителя: 

 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не 

се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е налице 

нередовност или фактическа грешка: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на 

раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни.  

Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за обществената поръчка, 

съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за 

подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който е удостоверил:  

 съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП;  

 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

доказал се е като утвърден контрагент в сферата на доставките на течни горива, отговарящи 

на изискванията на възложителя – например: Доставка на гориво за отопление - получател 

ЧОУ „Д-р Петър Берон“, период 2014 – 2017 г., сума -37237 лв.; Доставка на гориво за 

отопление, получател 162 ОУ „Отец Паисий“, период 2014 – 2017 г., сума - 59674 лв.; 

Доставка на гориво получател „Елиаз“ ООД, период 2014 – 2017 г., сума - 443960 лв.;     



 

Офертата на участника, включително в частта на техническото и ценовото предложение, е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

 

 

„САЛИНА 7“ ЕООД  

 

A. 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

Цена 

за изпълнение 

на поръчката 

5,7%/Пет цяло и седем процента/ 

отстъпка от цената на „ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, към 

датата на доставката на горивото 

 

2. 

Срок за изпълнение на всяка доставка  До 3  /словом три / дни, считани от 

съответната заявка на възложителя.  

  

 

Б. 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците, както и с изискванията на възложителя: 

 

 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не 

се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е налице 

нередовност или фактическа грешка: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на 

раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни.  

Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за обществената поръчка, 

съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за 

подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който е удостоверил:  

 съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП;  

 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

доказал се е като утвърден контрагент в сферата на доставките на течни горива, отговарящи 

на изискванията на възложителя – например: Доставка на гориво за отопление - получател 

Община Казанлък, период 2013 – 2015 г., сума -1309288лв.; Доставка на гориво за 

отопление, получател Община Панагюрище, период 2014 – 2015 г., сума - 427290 лв.; 

Доставка на гориво за отопление получател „ВМЗ“ ЕАД, период 2013 – 2015 г., сума -

4740000 лв.;     

Офертата на участника, включително в частта на техническото и ценовото предложение, е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

 

 



 

 

„ДМВ“ ЕООД 

 

A. 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

Цена 

за изпълнение 

на поръчката 

4,1095%/четири цяло едно нула девет 

пет процента/ отстъпка от цената на 

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ 

АД, към датата на доставката на 

горивото 

 

2. 

Срок за изпълнение на всяка доставка  До 3  /словом три / дни, считани от 

съответната заявка на възложителя.  

  

 

Б. 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците, както и с изискванията на възложителя: 

 

 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не 

се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е налице 

нередовност или фактическа грешка: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на 

раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни.  

Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за обществената поръчка, 

съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за 

подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който е удостоверил:  

 съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП;  

 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

доказал се е като утвърден контрагент в сферата на доставките на течни горива, отговарящи 

на изискванията на възложителя – например: Доставка на гориво за отопление - получател 

ТД на НАП София, период 2013 – 2014 г., сума -65000 лв.; Доставка на гориво за отопление, 

получател Териториални поделения на НОИ, период 2014 – 2015 г., сума – 160189,32 лв.; 

Доставка на гориво за отопление получател ГПЧЕ„Иван Вазов“, период 2014 – 2014 г., сума 

-24000 лв. и др;     

 

Офертата на участника, включително в частта на техническото и ценовото предложение, е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

 

 

 

 



 

 

ЕТ„Анри 64– Андрей Кехайов“ 

 

A. 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

Цена 

за изпълнение 

на поръчката 

5%/пет процента/ отстъпка от цената 

на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 

БУРГАС“ АД, към датата на 

доставката на горивото 

 

2. 

Срок за изпълнение на всяка доставка  До 3  /словом три / дни, считани от 

съответната заявка на възложителя.  

  

 

Б. 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците, както и с изискванията на възложителя: 

 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не 

се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е налице 

нередовност или фактическа грешка: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на 

раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни.  

Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за обществената поръчка, 

съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за 

подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който е удостоверил:  

 съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП;  

 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

доказал се е като утвърден контрагент в сферата на доставките на течни горива, отговарящи 

на изискванията на възложителя – например: Доставка на гориво за отопление получател, 

Община Сухиндол, период 2015 – 2016 г., сума – 36622 лв.; Доставка на гориво за 

отопление, получател МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, период 2016 – 2016 г., сума – 97854 лв.,  

Доставка на гориво за отопление, получател Община Смолян, период 2014 – 2016 г., сума – 

307474 лв. и др.;     

Офертата на участника, включително в частта на техническото и ценовото предложение, е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
I. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви допуска до оценка 

и класиране по критерий за  възлагане – „най-ниска цена“ на офертите следните 

участници:  



 

-  „ГОРРЕЛ“ЕООД 

- „САЛИНА 7“ ЕООД; 

- „ДМВ“ ЕООД 

- ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ 
  

След като беше определено съответствието на представените оферти както с критериите за 

подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с изискванията на 

възложителя, преди да пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти, комисията 

пристъпи към проверка относно наличието на предложение в офертата на участник, свързано с 

цена или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

Комисията направи следните: 

КОНСТАТАЦИИ: 

Офертите на участниците САЛИНА 7“ ЕООД  и ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ 

съдържат предложения за процент отстъпка от цената на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД към 

дата на доставката на горивото, които подлежат на оценяване и са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средната стойност на предложените проценти отстъпка в останалите оферти. 

Офертите на останалите участници не съдържат предложения свързани с цена или разходи, 

които подлежат на оценяване и са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.  

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, констатации и изчисления, комисията 

единодушно и без особено мнение на членове от комисията 

Р Е Ш И: 
І. На основание т. 11 от раздел VІ - Разглеждане, оценка и класиране на офертите от Изисквания 

към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка и във връзка с 

обстоятелството, че офертите на участниците САЛИНА 7“ ЕООД  и ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ 

КЕХАЙОВ“ съдържат предложения свързани с цена или разходи, които подлежат на оценяване 

и са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на тяхното образуване от участниците  САЛИНА 7“ ЕООД  и ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ 

КЕХАЙОВ“ 
ІІ. Определя срок за представяне на писмените обосновки - 5 /пет/ дни от получаване на 

искането. 

Протокола е изготвен на 23.02.2017 г. 
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