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               Днес, 19.12.2016 г., в 16:00 часа започна първото заседание на комисия за разглеждане 

и оценка на оферти в обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЧРЕЗ КАРТИ ЗА 

БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОТОРНО ОБОРУДВАНЕ, 

СОБСТВЕНОСТ НА  ОБЩИНА ТЕРВЕЛ И НЕЙНИТЕ ЗВЕНА ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА  :Обособена позиция 1: Доставка на бензини;Обособена 

позиция 2: Доставка на дизелово гориво;Обособена позиция 3: Доставка на газ за  автомобили 

с газови уредби». Поръчката е открита с Решение номер 717 от 24.11.2016 г.  

Комисията за разглеждане и оценка на оферти е назначена със заповед на кмета на Община 

Тервел номер 773 от 19.12.2016 г. и се състои от пет редовни и двама резервни члена. 

Редовните членове са: Искра Балушева –председател и членове – Драгомир Димитров, 

Миглена Иванова, Петя Христова и Светла Христова. Резервните членове са Калоян Енчев и 

Елена Станчева. Всички членове (редовни и резервни) са служители в администрацията на 

възложителя. 

Заседанието на комисията е публично, но на него не присъстват лица по чл.54,ал.2 от 

ППЗОП.Членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл.103, ал.2 от 

ЗОП.Получена е една оферта за участие – от ‘ ПЕТРОЛ  АД.Офертата е получена в обявения 

срок.Тя бе предадена на председателя на комисията по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори плика с офертата.Установено бе, че в плика са налични три  

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Ценови параметри” – ясно обозначени за всяка 

една от трите обособени позиции. Трима от членовете на комисията подписаха  тези 

пликове.Установени  бяха и технически предложения за всяка от обособените позиции. 

Съгласно обявената от възложителя документация техническите предложения съдържат 

документи по образци с номера 3,4 и 5.Трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения. 

По нататък комисията продължи с разглеждане на съдържанието на ЕЕДОП.Участникът е 

представил ЕЕДОП за всяка от обособените позиции.Преди това бе установено съдържанието 

на офертата в нейната цялост – за трите обособени позиции.Налични в нея са следните 

документи: 

За ОП 1, ОП 2 и ОП 3, комплектовани в три оферти: 

1.Опис на документите; 

2.ЕЕДОП; 

3.Декларация по ЗМИП – по образец 2; 

4.Нотариално заверено пълномощно; 

5. Техническо предложение – по образец 3; 

6.Декларация за разположение с търговски обекти (бензиностанции); 



7.Общи условия за ползване на карти за безналично плащане; 

8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец 4; 

9. Декларация за срока на валидност на офертата – образец 5; 

Комисията установи, че участникът е представил и документ, с който доказва съответствието си 

с критериите за подбор в процедурата и който документи са изискуеми при сключването на 

договор, но дотолкова доколкото той е направил това доброволно, както и в допълнение към 

задължителния за този етап на процедурата обхват от документи, които се представят от 

участника, комисията счита, че не е допуснат порок при представянето на 

офертата.Документът, представен в предварение на този етап от процедурата е декларацията 

за разположение с търговски обекти (бензиностанции). 

По отношение на информацията за лично състояние, декларирана от участника в 

ЕЕДОП:Участникът е декларирал, че участва самостоятелно в поръчката и не възнамерява да 

ползва подизпълнители за изпълнението.Декларира, че за него не са налице основания за 

изключване, свързани с: наказателни присъди,с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски,свързани с несъстоятелност,конфликти на интереси или 

професионални нарушения.В ЕЕДОП са посочени задължения за неплатени данъци в размер на 

1 962 195,06 лв., както и неплатени социално осигурителни вноски. За двата вида публични 

задължения в ЕЕДОП се посочват от участника две обстоятелства:1)че са по актове, които не са 

влезли в сила ( сочат се ревизионен акт номер 291300448/30.06.2014 г. за данъците и 

ревизионен акт Р-29002914003121-091-001 от 23.03.2016 г. за социалноосигурителните вноски ) 

; 2) че сумите по двата акта сумарно не съставляват повече от 1 на сто от годишния общ оборот 

за последно приключената финансова година. Посочен е линк за визуализиране на ГФО за 2015 

г. на Петрол АД.Линкът е както следва:https://www.petrol.bg/bg/residential/news/view/redovno-

godishno-obshto-sybranie-na-akcionerite-na-petrol-ad-na-30-06-2016g/102.Съгласно чл.54,ал.3, т.2 

от ЗОП , за да се прецени дали ще се прилага чл.54,ал.1, т. 3 от ЗОП (отстраняване от 

процедурата на участник с установени задължения за данъци и социално-осигурителни вноски, 

освен в случаите, когато задължението е по акт, който не е влязъл в сила – каквото е и 

твърдението на участника, декларирано чрез ЕЕДОП), трябва да се обследва размера на 

публичните задължения.В случай, че се установи, че те са не повече от 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година, то чл.54,ал.1, т.3 не се 

прилага, т.е. не съществува правна регламентация за отстраняването на участника в 

процедурата.В този случай, т.е. ако сочените задължения са на стойност  не повече от 1 на сто 

от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година фактът, че 

ревизионните актове не са влезли в сила ще бъде без значение. С оглед на така изложените 

правни основания и мотиви по приложението им, комисията извърши проверка за данните на 

посочения от участника линк за проверка на ГФО за 2015 г. и установи следното:Приходите на 

Петрол АД към 31.12.2015 г. са в размер на 641 милиона 527 хиляди лева.Един процент от тази 

сума възлиза на 6 млн.415 хил. лв.Посочените от участника в ЕЕДОП размери на публичните 

задължения по смисъла на чл.54, ал.1, т.3 от ДОПК са: 1 962 185,06 лв. – за данъци и 796 275,45 

лева – за социалноосигурителни вноски.Общият размер на публичните задължения възлиза на 

2 758 470,51 лв., равняващи се на 0,38 % от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година.Крайното заключение на комисията е, че за участника няма да 



бъдат  налице основания за отстраняване в хипотезата на чл.54, ал.1, т.3 св. с ал.3, т.2 от ЗОП, 

само и единствено в случай, че той представи доказателства , че: 

1) Ревизионните актове, които посочва в ЕЕДОП ревизионен акт номер 

291300448/30.06.2014 г. за данъците и ревизионен акт Р-29002914003121-091-001 от 

23.03.2016 г. за социалноосигурителните вноски не са влезли в сила 

ИЛИ, в случай че тези актове са влезли в сила,  

2)  е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност , въпреки наличието на 

основание за отстраняване . 

Комисията изисква от участника да представи алтернативно:доказателства, че ревизионните 

актове не са влезли в сила ИЛИ доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност. Обхвата на доказателствата за предприетите мерки за надеждност 

следва да е съобразен с хипотезите на отделните точки на чл.56, ал.1 от ЗОП, разписани и в 

обявената от участника документация за обществената поръчка.Срокът за представяне на 

доказателствата е съгласно чл.53, ал.9 от ППЗОП – 5 работни дни след получаване на 

настоящия протокол. 

   Не са  декларирани други основания за изключване (съгласно указанията на 

възложителя за попълване на ЕЕДОП, това касае обстоятелството дали за дружеството 

– участник са налице обстоятелства по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.) 

По отношение на информацията, свързана с критериите за подбор ( критериите за подбор са 

различни за всяка от трите обособени позиции и ще бъдат разглеждани за индивидуално за 

всяка обособена позиция): 

За обособена позиция 1: 

Критерий 1: Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности  с предмет,  идентичен или 

сходен с предмета на настоящата обществена поръчка:Участникът трябва да е 

изпълнил минимум една доставка с предмет,  идентичен или сходен с предмета на 

настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата.  Под услуга с предмет «сходен» с предмета на 

настоящата обществена поръчка следва да се разбира: За обособена позиция 1: 

Доставка на бензини за автомобили на всякакъв вид институции/организации, 

предоставящи публични услуги – административни, здравни, социални, 

образователни, културни, религиозни, комунални, охранителни, транспортни, 

ритуални – в обем не по-малък от 70 000 лв.без ДДС; 

Установено от комисията:В съответния раздел на ЕЕДОП, участникът е посочил, че за 

референтния период е изпълнил една услуга с предмет, сходен с предмета на 

поръчката:доставка на течни горива (дизелово гориво, бензин А 95Н и бензин А98Н 

чрез картова система за зареждане и безналично плащане).Посочен е обемът на 

договора – 3 973 768, 83 лв. без ДДС.Посочен е и линк към АОП регистър за 

информация за изпълнения договор.Комисията счита , че за участника е налице 

съответствие с критерий 1 за ОП 1. 



Критерий 2: Участникът да разполага със съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката:Участникът да разполага минимум с 20 

(двадесет) бензиностанции снабдени с устройства за безналично плащане. Същите 

трябва да са разположени на основните пътни артерии и в големите градове в 

България,поне една бензиностанция да се намира на територията на Община Тервел. 

Всички бензиностанции да са с денонощен режим на работа /24 часа в денонощието, 7 

дни в седмицата/ при осигуряване на непрекъснато 24 /двадесет и четири/ часово 

обслужване, чрез използване на карти за безналично плащане.  

Установено от комисията:В съответния раздел на ЕЕДОП, участникът е декларирал 

разполагаемост с 363 бензиностанции на територията на страната, разположени на 

основните пътни артерии и в големите градове в България, вкл. И бензиностанции на 

територията на Община Тервел. Сочи се разполагаемост със система за картово 

зареждане и безналично плащане, както и работно време, съответстващо на 

изискванията на възложителя. Допълнително, участникът е представил декларация, в 

която са описани локациите на всички бензиностанции, с които той разполага за 

страната. 

Крайното заключение на комисията е, че за участника, съгласно декларираните от него 

данни и информация в съответните раздели на ЕЕДОП за Обособена позиция 1 не се 

установяват основания за отстраняването му от процедурата.Установява се 

съответствие с критериите за подбор. 

За обособени позиции  2 и 3, се обследва само Критерий 1, тъй като Критерий 2 е 

относим към всички  обособени позиции. 

За обособена позиция 2: 

Критерий 1: Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности  с предмет,  идентичен или 

сходен с предмета на настоящата обществена поръчка:Участникът трябва да е изпълнил 

минимум една доставка с предмет,  идентичен или сходен с предмета на настоящата 

обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата.Под услуга с предмет «сходен» с предмета на настоящата обществена поръчка 

следва да се разбира: За обособена позиция 2:Доставка на дизелово гориво за 

автомобили на всякакъв вид институции/организации, предоставящи публични услуги 

– административни, здравни, социални, образователни, културни, религиозни, 

комунални, охранителни, транспортни, ритуални – в обем не по-малък от 135 000 лв. 

Без ДДС; 

Установено от комисията:участникът е посочил една доставка на горива, в т.ч. бензини 

и дизелово гориво за Тракийски университет Стара Загора. Стойността на изпълнените 

доставки по договора, в т.ч. бензини и дизелово гориво е 166 358,33 лв. без 

ДДС.Информацията е посочена в ЕЕДОП на участника и се потвърждава от 

„Информация за изпълнение на договор“ от Регистър АОП (участникът е посочил в 

ЕЕДОП уникалния номер на поръчката).Предметът на договора обаче, за който е 



относима сумата е без обособени позиции за бензини и дизелово гориво. За комисията е 

невъзможно да установи дали участникът съответства на критерия за подбор за ОП 2 да 

е доставил за референтния период дизелово гориво за автомобили на всякакъв вид 

институции/организации, предоставящи публични услуги – административни, здравни, 

социални, образователни, културни, религиозни, комунални, охранителни, 

транспортни, ритуални – в обем не по-малък от 135 000 лв. Без ДДС.Цялото 

изпълнение на горива, в т.ч. бензини е на стойност 166 358,33 лв. без ДДС. 

Комисията изисква от участника в срок от 5 работни дни от получаването на настоящия 

протокол да представи на комисията нов ЕЕДОП , в който да посочи доставка за 

референтния период на дизелово гориво на стойност не по-малка от 135 000 лв. за  

всякакъв вид институции/организации, предоставящи публични услуги. 

За обособена позиция 3: 

Критерий 1: Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности  с предмет,  идентичен или 

сходен с предмета на настоящата обществена поръчка:Участникът трябва да е изпълнил 

минимум една доставка с предмет,  идентичен или сходен с предмета на настоящата 

обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата.Под услуга с предмет «сходен» с предмета на настоящата обществена поръчка 

следва да се разбира: За обособена позиция 3:Доставка на газ пропан бутан за 

автомобили на всякакъв вид институции/организации, предоставящи публични услуги 

– административни, здравни, социални, образователни, културни, религиозни, 

комунални, охранителни, транспортни, ритуални – в обем не по-малък от 5 000 лв. Без 

ДДС. 

Установено от комисията:Участникът е посочил в ЕЕДОП една доставка на газ при 

условия на картово зареждане и безналични плащания за автомобили на газ на ВиК 

ЕООД Стара Загора.Изпълнените доставки са на сума 106 724,20 лв. без 

ДДС.Комисията счита, че участникът съответства на критериите за подбор за ОП 3 на 

поръчката. 

В заключение:комисията ще има становище относно съответствието на участника с 

изискванията на възложителя към неговото лично състояние ( по отношение на 

участието му в поръчката за трите обособени позиции) и с обявените критерии за 

подбор за ОП 2 , след като участникът представи изисканите допълнителни документи 

и доказателства, упоменати в настоящия протокол и при сроковете, вписани в него. 

Настоящият протокол се изпраща на участника и се обявява в профила на купувача на 

възложителя.  

Комисия: 
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2....................ЗЗЛД.....................................(Д.Димитров) 
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5........................ЗЗЛД....................................(Св.Христова) 

 

 

 

 

 

 

 


