
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

Днес на дата 11.03.2020 г., 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, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и 
отбранително-мобилизационна 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" 

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от 
ППЗОП за резултатите от своята работа по разглеждане на единствената постъпила оферта за 
участие в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка 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 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Със Заповед № РД 22-331 от 28.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и 
отбранително-мобилизационна 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", 
със 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 да проведе заседание на 28.02.2020 г. от 14:00 часа в 
заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да 
бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към 
него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени 
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в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 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"с уникален номер 00073-2020-0004 в регистъра на 
АОП. Срокът за работа на Комисията е до 25.08.2020 г. 

В хода на работа на комисията не са правени промени във връзка със сроковете, задачите 
и състава на комисията. 

II. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА: 

За участие в обществена поръчка 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", обявена чрез открита 
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, са постъпили две оферти, както следва: 

1. Документи 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: 
vestrans 1994@abv.bg, лице за контакти: Диана Тодорова. 

2. 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 

III. КЛАСИРАНЕ: 
Като взе предвид резултатите от оценката по определения в обявлението и 

документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА", 
комисията единодушно предлага следното класиране за 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: 

Първо място: „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, с оценка 100 
точки. 

Мотиви: За участие в обществената поръчка е допусната до оценка само една оферта. 
Техническото и ценовото предложение на „ПЕТРОЛ" АД отговарят на предварително 
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обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за оценка участникът 
получава 100 т. и съответно се класира на 1-во място. 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА 
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК: 

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 
от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 28.02.2020 г., протокол № 2 от 
11.03.2020 г., Комисията 

Р Е Ш И : 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на 
първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез 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": 

„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 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ. МОТИВИ. 
Комисията разгледа техническите предложения от офертите на допуснатите участници 

по реда на постъпване на офертите. 

Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия: 

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 разгледа и провери 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: 

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка и включва: 
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- 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 РАЗДЕЛ I V . П О Д Г О Т О В К А , СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, т.2.3.1 
Т Е Х Н И Ч Е С К О 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 прие, 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 допусна 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: vestrans 1994@abv.bg, лице за контакти: Диана Тодорова. 

VI. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ МАКЕТИ: 
При провеждане на процедурата не са изисквани и представяни мостри, снимки или 

макети. 
* * * 

Настоящият доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. 

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията /Протокол № 1, Протокол № 2/, 
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедура с предмет: „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто 
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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-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/763. 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена със 
Заповед № РД 22-331 от 28.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТ 
инж. Веселин 
И ЧЛЕНОВЕ: 

; - Главен - е ш ж ф т в звено СОМП в Община Велико Търново 

Стефан 
Община 
2 

отдел „Информационно-техническо обслужване" в 

Николина Ангелова - Главен е й й е р т в дирекция , ^ " ^ с т в е н и поръчки" в Община Велико 

ов 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

на дата: 

на комисията V 
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