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УТВЪРЖДАВАМ: ……………/П/………………
Доц. Д-р Диян ГЕОРГИЕВ

Директор на „ИПЖЗ – Троян“
П Р О Т О К О Л №1
по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки
на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за събиране
на оферти с обява, по реда на чл.187 във вр. чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Доставка
на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на „ИПЖЗ-Троян“ – филиал град
Дряново”
Днес 17.07.2018 г. в изпълнение на Заповед № 81/17.07.2018 г. на Директор на
„ИПЖЗ – Троян“, в 10:00 ч., в Заседателна зала в сградата на „ИПЖЗ – Троян“, град
Троян, ул.“Васил Левски“ №281, се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Пенко ЗУНЕВ – Зам.директор ИПЖЗ
ЧЛЕНОВЕ:
1. адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист
2. Цветелина БОГДАНСКА – Гл.Счетоводител на ИПЖЗ-Троян
Резервни членове:
1. Дияна КАРАДОЧЕВА – Икономист „ТРЗ“
2. Светла ИВАНОВА – Счетоводител в ИПЖЗ-Троянсъс задача:
да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в
процедура за събиране на оферти с обява, по реда на чл.187 във вр. чл.20, ал.3 от
ЗОП, с предмет: „Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на
„ИПЖЗ-Троян“ – филиал град Дряново”.
Заседанието беше открито и присъстващите се запознаха със състава и
правилата за работа на комисията.
Възложителят представи на Комисията входящият регистър на подадените
оферти и Списък с участниците подали оферти, както и беше представени един брой
запечатана опаковка, постъпила оферта за участие. При приемане на офертата,
същата е регистрирана във входящ регистър при деловодството на института, като
върху плика е отбелязан входящият номер, датата и часа на получаването.
Членовете на Комисията, след като получиха списъка с постъпилите оферти,
попълниха декларации по реда на чл.51, ал.8 от ППЗОП. Попълнените и подписани
декларации се приложиха към досието на организираната обществена поръчка.
Бяха оповестени участниците, съгласно Входящия регистър на подадените
оферти, а именно:
Участник № 1 – „Петрол” АД, гр.Ловеч, с оферта, постъпила с Вх. №
278/09.07.2018 г., в 09:53 часа;
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При отварянето на офертата и обявяване ценовото предложение не присъстваха
представители на участниците подали оферти или други лица.
Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от
Възложителя първоначален срок за получаване на офертите, публикуван в Профила
на купувача, а именно 09.07.2018 г. 16:00 ч. В изпълнение на разпоредбата на чл.188,
ал.2 от ЗОП, Възложителят е удължил срока за получаване на оферти с още три дни,
като е определил нов краен срок за получаване на оферти, а именно 16:00 часа на
16.07.2018 г. /Понеделник/. В определения нов краен срок, не са постъпили други
оферти. Подадената единствена оферта е представена на хартиен носител в
запечатана, непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост. Върху плика участника е
посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя и съгласно чл.47,
ал.2 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта, обявяване на
съдържанието й и на ценовите предложение на участника.
Участник № 1 – „Петрол” АД, гр.Ловеч
Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на
изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията
констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от
Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални
изисквания заложени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на
ценовото предложение. Участника е декларирал обект (бензиностанция) на
територията на град Дряново, като е приложил доказателства за това. Предложил е
още срок за отложено плащане от 30 (тридесет) календарни дни. Приложил е
доказателства за валиден сертификат за внедрена система за управление на качество
ISO 9001:2015 за търговия с горива и автомобилни масла както и копие на договор,
удостоверяващ наличие на договорни отношения с доставчик на едро на горива.
Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като
изчете предложените цени за дизелово гориво и двигателно масло, с включено ДДС.
Предлаганите отстъпки от участника „Петрол” АД, гр.Ловеч, са:
Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър дизелово
гориво: 0,05 (нула лева и пет ст.) лева за литър дизелово гориво с ДДС.
Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър двигателно
масло (тип М-10Д): 0,05 (нула лева и пет ст.) лева за литър с ДДС.
Участникът предлага да извърши всички дейности, съгласно Tехническо и
Ценовото предложения за изпълнение на обекта на обществената поръчка и
Техническите спецификации, така както са заложени от Възложителя. Участника е
декларирал, че горивата, предмет на поръчка са съпроводени със сертификат за
качество издаден от производителя, изработен на база изискванията на БДС, ISO или
еквивалентно, всяка отделна доставка на стоките предмет на договора ще бъде
доставена незабавно, денонощно, без почивен ден, декларирал е, че към издадените
фактури ще бъдат прилагани описи, съдържащи следните данни: регистрационен
номер на МПС, дата и час на зареждане, бензиностанция (адрес), количество и вид
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на зареденото гориво, стойност на зареденото гориво, подпис на водачите на МПС,
извършили зареждането.
Комисията след като разгледа и оцени офертата на участника „Петрол” АД,
гр.Ловеч, както по техническа част така и по ценова част, прави следното класиране
по избрания критерии – най-ниска цена:

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „ПЕТРОЛ” АД, ГР.ЛОВЕЧ, единствен
участник, с предложени търговски отстъпки от продажната цена на всеки закупен
литър дизелово гориво: 0,05 (нула лева и пет ст.) лева за литър дизелово гориво с ДДС
и търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър двигателно масло
(тип М-10Д): 0,05 (нула лева и пет ст.) лева за литър с ДДС.
Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка
с предмет: „Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на „ИПЖЗТроян“ – филиал град Дряново” да бъде определен участника, предложил найвисоката търговска отстъпка, а именно „ПЕТРОЛ” АД, ГР.ЛОВЕЧ, ЕИК 831496285.
Протоколите и приложенията, подписани от всички членове на Комисията, да
бъдат предадени на Възложителя с цялата документация по разглеждането, оценката и
класирането на офертите за Утвърждаване.
Работата на Комисията приключи на 18.07.2018г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ПЕНКО ЗУНЕВ /.............П.................../

ЧЛЕНОВЕ: 1. АДВ. ПАВЛИН ПЕТКОВ /..................П................../

2. ЦВЕТЕЛИНА БОГДАНСКА /....................П.................../

Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
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