
ПРОТОКОЛ № 3 

 
 

от оценяването и класирането на постъпилите предложения 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 10.03.2017 г., в 17.30 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 т. 17 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  

 

І. 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 и бяха приети писмените обосновки на участниците 

„САЛИНА 7“ ЕООД  и ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“  по отношение на 

предложеният процент отстъпка от цената на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД към дата 

на доставката на горивото, комисията пристъпи към класиране на предложенията на 

допуснатите участници, в съответствие с предварително обявените условия по 

критерия „най-ниска цена“.   

 

Въз основа на извършените анализи и констатации комисията единодушно и без 

особено мнение на членове от комисията  

 

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
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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


Р Е Ш И: 

 
 І. Класира по критерий „най-ниска цена“ допуснатите участници подали оферти 

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“, както следва:  

 

1 място: „САЛИНА 7“ ЕООД,  с предложени - 5,7% /пет цяло и седем процента/ 

отстъпка от цената на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, към датата на доставката 

на горивото 

2 място: ЕТ„Анри 64– Андрей Кехайов“,  с предложени - 5% /пет процента/  

отстъпка от цената на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, към датата на доставката 

на горивото 

3 място: „ДМВ“ ЕООД,  с предложени - 4,1095%/четири цяло едно нула девет 

пет процента/ отстъпка от цената на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, към датата 

на доставката на горивото 

4 място: „ГОРРЕЛ“ЕООД,  с предложени - 0,2%/нула цяло и два процента/  

отстъпка от цената на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, към датата на доставката 

на горивото 
 

 

ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител 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“, класирания на първо място участник, както следва: 

- „САЛИНА 7“ ЕООД 
като предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му: 

- 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 

 

Комисията приключи работа на 10.03.2017 г., като предаде протоколите от 

своята работа на възложителя на 13.03.2017 г. в 12:00 ч. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател: / Цонка Печилова./ положен подпис 

 

положен подпис 

/Милена Хаджиева/ 

 

положен подпис 

/ Станка Герчева / 

 

положен подпис 

/ Аптула Вели / 

 

положен подпис 

/Златка Керимова/ 

 

 

Дата: 13.03.2017 г.                                                      Утвърдил: положен подпис и печат 

гр. Смолян  РАЙЧО АТАНАСОВ КОКУДЕВ 

 Директор на ОУ „Стою Шишков“ 

 


