ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 28.02.2020 г. в 14:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306, Комисията
по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед №
РД 22-331 от 28.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита
процедура с предмет: „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто
консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за
безкасово зареждане на територията на Република България", по обособени позиции,
Обособена позиция № 1: "Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто
консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за
безкасово зареждане на територията на Република България", открита с Решение № РД 24-8
от 23.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 27.01.2020 г. в
Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID номер 956057, и Обявление за поръчка,
публикувано на дата 27.01.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID номер
956058, с уникален номер на поръчката в РОП: 00073-2020-0004, с адрес на профила на купувача
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/763
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранителномобилизационна подготовка" в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Стефан Стефанов - Старши експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване" в
Община Велико Търново
2. Николина Ангелова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки"
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации по
чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
На заседанието на комисията присъства Владимир Тодоров, в качеството си на управител
на „ВЕСТРАНС" ООД, и Диана Тодорова - лице за контакт на същия участник, които
удостовериха присъствието си чрез подписване на протокол за присъствие.
Председателят на комисията инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „СОМП" в
Община Велико Търново - изчете Заповед № РД 22-331 от 28.02.2020 г. на Кмета на Община
Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи: да разгледа постъпилите в
срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с
предварително обявените условия. Комисията да класира участниците по степента на
съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки в присъствието на представителите на участниците. При отваряне на офертите
стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ППЗОП, както следва:
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I. Документи c вх. № 53-1647-1 от 27.02.2020 г. от 09:56 ч. на „ВЕСТРАНС" ООД,
ЕИК: 121251277, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1680, ж.к. „Белите брези",
ул. „Ворино" № 52-54, тел.: 02/ 9581783, 0899 981 390, e-mail: vestransl994@abv.bg, лице за
контакти: Диана Тодорова.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието на
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести останалото й съдържание,
както следва:
Папка с документи за подбор, която съдържа:
1.
Опис на представените документи по Образец № 1, подписан и подпечатан от
Владимир Тодоров - управител, 2 стр.;
2.
Договор за покупко-продажба на горива и гориво-смазочни материали и
аксесоари при условията на разсрочено плащане чрез МРЕЖА ПЕГАС заверено копие - 1-4 стр., и приложения - 5-7 стр.;
3.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - за
„ВЕСТРАНС" ООД, подписан от Владимир Тодоров - управител, 16 стр.;
4.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - за „КАРД
СЕРВИЗ" ООД, подписан от Диана Тодорова - управител, 16 стр.;
5.
Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2, подписано и
подпечатано от Владимир Тодоров - управител, 8-9 стр.;
6.
Списък на бензиностанции, подписан и подпечатан от Владимир Тодоров управител, 10-12 стр.;
7.
Описание на картите, подписано и подпечатано от Владимир Тодоров управител, 13 стр.;
8.
Декларация за срок на валидност на офертата, подписана и подпечатана от
Владимир Тодоров - управител, 14 стр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на комисията
подписаха предложението за изпълнение на поръчката и запечатания плик с надпис „Предлагани
ценови параметри".
И. Оферта с вх. № 5300-511-2 от 27.02.2020 г. от 09:59 ч. на „ПЕТРОЛ" АД, ЕИК:
831496285, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул."Търговска" № 12, и адрес за
кореспонденция: гр. София, 1407, бул. „Черни връх" № 43, тел.: 02/ 9690110, e-mail:
zop@petrol.bg, лице за контакти: Катерина Кацева.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието на
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести останалото й съдържание,
както следва:
Папка с документи за подбор, която съдържа:
1. Опис на представените документи по Образец № 1, подписан и подпечатан от Катерина
Кацева - упълномощен представител, 1-2 стр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - за „ПЕТРОЛ" АД,
подписан от Георги Татарски и Милко Димитров - представители и членове на Управителния
съвет, Гриша Ганчев, Лъчезар Граматиков и Кирил Шилегов - членове на Управителния съвет,
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Николай Гергов и Армен Назарян - представители на членовете на Надзорния съвет, и Катерина
Кацева - упълномощен представител, 25 стр.;
3. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2, подписано и подпечатано от
Катерина Кацева - упълномощен представител, 28-29 стр.;
4. Пълномощно на Катерина Кацева - нотариално заверено копие - 30-31 стр.;
5. Списък на бензиностанции - 32-41 стр.;
6. Декларация за съответствие на горива - подписана и подпечатана от Катерина Кацева упълномощен представител - 42 стр.;
7. Общи условия за ползването на електронна картова система за регистриране на
зареденото гориво с предлагане на лимитни кредитни карти - стр. 43-45;
На основание на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на комисията
подписаха предложението за изпълнение на поръчката и запечатания плик с надпис „Предлагани
ценови параметри". По предложение на комисията присъстващият на заседанието представител
на „ВЕСТРАНС" ООД Владимир Тодоров подписа предложението за изпълнение на поръчката и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника „ПЕТРОЛ" АД.
След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията
приключи.
Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя следния
прогнозен график за работа на комисията:
1. Най-късно до 05.03.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното състояние.
Място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване
работата на комисията - стая 321 (архив на отдел ОП), където офертите са на разположение на
членовете на комисията за преглед и анализ.
2. Най-късно на дата 06.03.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, за да обсъди и
изготви протокол за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние, като
в случай че установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състоянието или критериите за подбор, да ги посочи в протокола и да го изпрати на всички
участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с
личното състояние, както и представяне и подписване на образци и ЕЕДОП от изискуемите лица
и изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и образците към нея.
3. Най-късно на дата 17.03.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние, ако е приложимо, и да разгледа предложенията за
изпълнение на поръчката на допуснатите участници за съответствие с предварително обявените
условия.
4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 18.03.2020 г., като най-късно
два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез съобщение
в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.
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Комисията продължава работата си с обсъждане на наличието и съответствието на
представените документи с изискванията за лично състояние към участниците.
Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към личното
състояние, поставени от възложителя:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние,
поставени от възложителя. Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, към икономическото и финансово състояние и за
технически и професионални способности.
Комисията констатира следното:
I. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 53-1647-1 от
27.02.2020 г. от 09:56 ч. на „ВЕСТРАНС" ООД, ЕИК: 121251277, със седалище и адрес на
управление: гр. София, 1680, ж.к. „Белите брези", ул. „Ворино" № 52-54, тел.: 02/ 9581783,
0899 981 390, e-mail: vestransl994@abv.bg, лице за контакти: Диана Тодорова.
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията
констатира следното:
Участникът е посочил в част II „Информация за икономическия оператор", раздел В от
представеният от него ЕЕДОП, че ще използва капацитета на трето лице, като е представил
ЕЕДОП за третото лице и копие от договор, сключен между участника и него за покупкопродажба на горива и гориво-смазочни материали и аксесоари при условията на разсрочено
плащане чрез МРЕЖА ПЕГАС.
В условията на настоящата поръчка изискването участникът да разполага с
бензиностанции на разположение не е критерий за подбор по смисъла на чл. 63 от ЗОП относно
техническите способности, а е насочено към начина на изпълнение и се прилага към
предложението за изпълнение на поръчката на участника, поради което комисията ще приеме
информацията в представения ЕЕДОП на „КАРД СЕРВИЗ" ООД като допълнителна,
представена по преценка на участника.
След разглеждане и на останалите представени документи и информация от участника,
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи, че
е декларирал липсата на основания за отстраняване и че е налице съответствие на документите с
изискванията към личното състояние, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на
техническото му предложение поради посочените мотиви.

II. Относно оферта с вх. № 5300-511-2 от 27.02.2020 г. от 09:59 ч. на „ПЕТРОЛ" АД,
ЕИК: 831496285, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул."Търговска" № 12, и
адрес за кореспонденция: гр. София, 1407, бул. „Черни връх" № 43, тел.: 02/ 9690110, e-mail:
zop@petrol.bg, лице за контакти: Катерина Кацева.
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията
констатира следното:
След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се
обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи, че е декларирал
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липсата на основания за отстраняване и че е налице съответствие на документите с изискванията
към личното състояние, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на
техническото му предложение поради посочените мотиви.
Преди да пристъпи към разглеждане на техническите предложения, комисията състави
списък на допуснатите и отстранените до този етап на процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол:

на

техническото

1. „ВЕСТРАНС" ООД с оферта с вх. № 53-1647-1 от 27.02.2020 г. от 09:56 ч.
2. „ПЕТРОЛ" АД с оферта с вх. № 5300-511-2 от 27.02.2020 г. от 09:59 ч.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви,
отразени в настоящия протокол:
Няма предложени за отстраняване участници.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.
Констатации относно съответствието на техническите предложения с предварително
обявените условия.

I. За оферта с вх. № 53-1647-1 от 27.02.2020 г. от 09:56 ч. на „ВЕСТРАНС" ООД, ЕИК:
121251277, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1680, ж.к. „Белите брези", ул.
„Ворино" № 52-54, тел.: 02/ 9581783, 0899 981 390, e-mail: vestransl994@abv.bg, лице за
контакти: Диана Тодорова:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на
участника.
Техническото предложение на участника включва:
1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2, подписано и подпечатано от
Владимир Тодоров, в качеството му на управител - 8-9 стр.;
2. Списък на бензиностанции, подписан и подпечатан от Владимир Тодоров - управител,
10-12 стр.;
3. Описание на картите, подписано и подпечатано от Владимир Тодоров - управител, 13
стр.;
4. Декларация за срок на валидност на офертата, подписана и подпечатана от Владимир
Тодоров - управител, 14 стр.;
След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение комисията се
обедини единодушно, че е налице несъответствие на офертата с предварително обявените
условия и реши, че НЕ ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му
предложение при следните мотиви:
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Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца
от документацията за обществена поръчка и включва:
- Декларация, че на територията на Република България участникът разполага с
определен, посочен от него брой бензиностанции, работещи 24 часа в денонощието;
- Списък на бензиностанциите на „ВЕСТРАНС" ООД;
- Декларация, че предлаганото гориво отговаря на изискванията на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол;
- Описание на електронните карти, съдържащо информация за:
# общите и специфични условия за издаването и обслужването им;
# системата за сигурност при плащане с тях;
# система за контрол за ползване на картите и механизъм за уведомяване на възложителя
при злоупотреби;
# описание на системата, използвана от участника за спазване на предварително
заложените от Възложителя условия за ползване на картите;
Лице за контакт.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката на участника
липсва информация относно срока за издаване на картите (брой карти) след получаване на
заявка от Възложителя.
Така представеното Предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на поставените
от Възложителя изисквания.
Съгласно Р А З Д Е Л I V . П О Д Г О Т О В К А , СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, т . 2 . 3 . 1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СТР. 3 0 о т ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

Предложението за изпълнение на поръчката по Образец № 2, както и всички документи
съставляващи техническото предложение на участника, следва да отговарят на изискванията на
възложителя, посочени в настоящата документация, техническата спецификация, проекта на
договор, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и
стандарти и да са съобразени с предмета на поръчката.
Участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което
не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката, ще бъде
отстранен от участие в процедурата.
С оглед направените констатации комисията приема, че Техническото предложение на
участника „ВЕСТРАНС" ООД не отговаря на условията за изпълнение на поръчката,
поради, което участникът следва да бъде отстранен и не допуснат до оценяване на основание чл.
107, т.2, буква „а" от ЗОП.
Комисията не допуска до по-нататъшно участие и оценка Оферта с вх. № 53-1647-1 от
27.02.2020 г. от 09:56 ч. на „ВЕСТРАНС" ООД, ЕИК: 121251277, със седалище и адрес на
управление: гр. София, 1680, ж.к. „Белите брези", ул. „Ворино" № 52-54, тел.: 02/ 9581783,
0899 981 390, e-mail: vestransl994@abv.bg, лице за контакти: Диана Тодорова.
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II. За оферта с вх. № 5300-511-2 от 27.02.2020 г. от 09:59 ч. на „ПЕТРОЛ" АД, ЕИК:
831496285, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул."Търговска" № 12, и адрес за
кореспонденция: гр. София, 1407, бул. „Черни връх" № 43, тел.: 02/ 9690110, e-mail:
zop@petrol.bg, лице за контакти: Катерина Кацева:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на
участника.
Техническото предложение на участника включва:
1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2, подписано и подпечатано от
Катерина Кацева - упълномощен представител, 28-29 стр.;
2. Пълномощно на Катерина Кацева - нотариално заверено копие - 30-31 стр.;
3. Списък на бензиностанции - 32-41 стр.;
4. Декларация за съответствие на горива - подписана и подпечатана от Катерина Кацева упълномощен представител - 42 стр.;
5. Общи условия за ползването на електронна картова система за регистриране на
зареденото гориво с предлагане на лимитни кредитни карти - стр. 43-45;
След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение комисията се
обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително обявените условия
и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му
предложение при следните мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца
от документацията за обществена поръчка и включва:
- Декларация, че на територията на Република България участникът разполага с
определен, посочен от него брой бензиностанции, работещи 24 часа в денонощието;
- Списък на обектите (бензиностанциите) на територията на РБ с безкасово зареждане с
гориво;
- Декларация, че предлаганото гориво отговаря на изискванията на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол;
- Общи условия за ползването на електронна картова система за регистриране на
зареденото гориво с предлагане на лимитни кредитни карти, съдържащи информация за:
# общите и специфични условия за издаването и обслужването им;
# системата за сигурност при плащане с тях;
# система за контрол за ползване на картите и механизъм за уведомяване на възложителя
при злоупотреби;
# описание на системата, използвана от участника за спазване на предварително
заложените от Възложителя условия за ползване на картите;
# срок за издаване на картите (брой карти) след получаване на заявка от Възложителя - 1
работен ден;
- Срок за изпълнение на поръчката: Предоставянето на стоките за нуждите на Община
Велико Търново отговаря на всички изисквания, съгласно приложените в тръжната документация
технически спецификации. Доставките се извършват съгласно описаните условия за период от 24
(двадесет и четири) месеца и съгласно изискванията, посочени в документацията.
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- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата: 6 (шест) месеца.
Комисията установи, че техническото предложение на „ПЕТРОЛ" АД за изпълнение на
поръчката съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, посочени в Раздел I Техническа спецификация и
изисквания към изпълнението от документацията, т.8 Техническа спецификация и Раздел IV
Подготовка, съдържание и подаване на офертата от документацията, т.2.3.1. Техническо
предложение, относно съдържанието на техническото предложение на участниците от
документацията за обществена поръчка.

***

След като приключи с разглеждането на техническите предложения, комисията състави
списък на допуснатите до отваряне на ценово предложение участници и списък на отстранените
до този етап на процедурата участници.
Списък на участниците, допуснати до етап отваряне на ценови предложения при
мотиви, отразени в настоящия протокол:
„ПЕТРОЛ" АД с оферта с вх. № 5300-511-2 от 27.02.2020 г. от 09:59 ч.
Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви,
отразени в настоящия протокол:
„ВЕСТРАНС" ООД с оферта с вх. № 53-1647-1 от 27.02.2020 г. от 09:56 ч.

Комисията приключи работа в 15:30 часа, като съгласно планиран график ще проведе
заседание на дата 11.03.2020 г. в 11:00 часа в заседателна зала в административната сграда на
Община Велико Търново за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник.
Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на купувача,
предварително оповестен на участниците с откриването на процедурата за възлагане на
обществена поръчка: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/763.
Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Веселин Станчев - Главен/^ксрерт в звено СОМП в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
Стефан
Община
Николина
Търново

отдел „Информационно-техническо обслужване" в
х
експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент
8
(ЕС) 2016/679.

