
ПРОТОКОЛ 

1/25.10.2016 г. 

Днес, 25.10.2016 г., в 16:00 часа, в зала 201 на общинска администрация Тервел започна 

работа комисия за разглеждане и оценка на оферти в обществена поръчка с предмет: 
„ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА 

ТЕРВЕЛ ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА  

:Обособена позиция 1: Доставка на дизелово гориво за отопление на ОУ в с.Орляк, ОУ в 

с.Зърнево и ДГ в с.Зърнево“;Обособена позиция 2: Доставка на дизелово гориво за отопление 

на ОУ в с.Коларци, ОУ в с.Безмер и ДГ номер 2 в гр.Тервел;Обособена позиция 3: Доставка на 

дизелово гориво за отопление на Дом за стари хора в с.Полк.Савово, ОУ в с.Нова 

Камена,читалище в гр.Тервел , детска ясла в гр.Тервел и средно училище в гр.Тервел. 

Комисията е петчленна и е назначена със Заповед на кмета на Община Тервел номер 

655 от 25.10.2016 г. Редовният й  състав включва:Дияна Илиева-председател и членове:Калоян 

Енчев,Искра Балушева,Валентин Петров и Петя Христова. Всички членове на комисията са 

служители в администрацията на възложителя.Със заповедта са определени и двама резервни 

члена- също служители в администрацията на възложителя.На заседанието на комисията не 

присъстват представители на участниците , както и такива на средствата за масово 

осведомяване. 

Комисията започна работата си, след като на председателя бе връчен протокол, с който 

техническият сътрудник предаде на председателя 4 бр. постъпили в обявения срок оферти на 

участници. Офертите са от четирима участници, като всяка оферта се отнася за трите обособени 

позиции на поръчката. След като се запознаха с наименованията на участниците, членовете на 

комисията попълниха декларации по чл.103,ал.2 от ЗОП.Премина се към отварянето на 

офертите и установяване на съдържанието им ( по реда на постъпването): 

1.Отворена бе офертата на „МЕГА ОЙЛ ТРАНС БГ” ЕООД.Подадена е на 20.10.2016 

г.Офертата съдържа три добре запечатани и непрозрачни плика с надпис „Предложени ценови 

параметри”, като всеки плик се отнася за отделна обособена позиция.Трима от членовете на 

комисията подписаха всеки от трите плика.Установено бе и наличие на предложение за 

изпълнение на поръчката, попълнено по образец на възложителя. Трима от членовете на 

комисията подписаха и този документ от офертата на участника; 

2.Отворена бе офертата на „ДМВ’ ЕООД.Подадена е на 24.10.2016 г. Офертата съдържа 

три добре запечатани и непрозрачни плика с надпис „Предложени ценови параметри”, като 

всеки плик се отнася за отделна обособена позиция.Трима от членовете на комисията 

подписаха всеки от трите плика.Установено бе и наличие на предложение за изпълнение на 

поръчката, попълнено по образец на възложителя. Трима от членовете на комисията 

подписаха и този документ от офертата на участника; 

3.Отворена бе офертата на „БЕНТ ОЙЛ” АД. Подадена е на 24.10.2016 г. Офертата 

съдържа три добре запечатани и непрозрачни плика с надпис „Предложени ценови 

параметри”, като всеки плик се отнася за отделна обособена позиция.Трима от членовете на 

комисията подписаха всеки от трите плика.Установено бе и наличие на предложение за 

изпълнение на поръчката, попълнено по образец на възложителя. Трима от членовете на 

комисията подписаха и този документ от офертата на участника; 



4. Отворена бе офертата на „ДИЗЕЛОР” ЕООД. Подадена е на 24.10.2016 г. Офертата 

съдържа три добре запечатани и непрозрачни плика с надпис „Предложени ценови 

параметри”, като всеки плик се отнася за отделна обособена позиция.Трима от членовете на 

комисията подписаха всеки от трите плика.Установено бе и наличие на предложение за 

изпълнение на поръчката, попълнено по образец на възложителя. Трима от членовете на 

комисията подписаха и този документ от офертата на участника. 

С настоящите дейности на комисията приключи публичната част от нейното 

заседание.Последващите действия на комисията се фокусират върху разглеждане на офертите 

на участниците с цел установяване на липса или наличие на основания за отстраняване, 

дължащи се на личното състояние на икономическите оператори, както и с цел установяване 

съответствието на участниците с обявените от възложителя критерии за подбор в процедурата. 

По отношение на личното състояние и основанията за отстраняване: 

И четиримата участници декларират, че няма да ползват при изпълнение на поръчката 

подизпълнители.Не декларират за представляваните от тях дружества да са налични основания 

за отстраняване.Информацията е попълнена в съответните раздели на ЕЕДОП- съгласно 

унифицирания образец и обявените от възложителя условия. 

По отношение на критериите за подбор: 

Възложителят е закрепил само два критерия за подбор в настоящата обществена 

поръчка, формулирани по следния начин:  

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: Доставка на горива за отопление на всякакъв вид институции, 

предоставящи публични услуги – административни, здравни, социални, образователни, 

културни, религиозни, комунални, охранителни, транспортни, ритуални – в обем не по-

малък от 30 000 литра гориво.Изискването се отнася към участника, а не към 

предмета на поръчката, т.е. дори да е изпълнил само една доставка с предмет сходен 

с предмета на настоящата обществена поръчка, участникът ще бъде счетен за 

отговарящ на минималните изисквания на възложителя за всяка от обособените 

позиции, за които подава оферта. 

По т. 1 участникът попълва поле 1б) от раздел  В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.Документът за доказване  е „ 

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка“. 

2) Участникът следва да притежава техническо оборудване (трнспортни средства) за 

изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.Участникът да разполага 

минимум със следното техническо оборудване: За всяка от трите обособени позиции – 



по едно транспортно средство тип цистерна с обем най-малко 5 000 л., оборудвано с 

изрядно мерително устройство. 

          По т. 2. участникът попълва поле 9) от раздел  В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.Документът за доказване е 

„Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване(транспортни 

средства), които участникът ще осигури за изпълнение на предмета на настоящата 

обществена поръчка за съответната обособена позиция“ 

1.По отношение на участник „МЕГА ОЙЛ ТРАНС БГ” ЕООД:Участникът е посочил в 

съответния раздел на ЕЕДОП информация, че през последните три години е доставял гориво за 

отопление на училища,  общини , болници и други разпоредители с бюджетни средства, 

предоставящи публични услуги.Посочени са начални и крайни дати на изпълнение на договори 

за съответните доставки, както и обеми в лева.Комисията счита, че за участника е налице 

съответствие с критерий за подбор 1 ) в процедурата. Участникът е посочил в съответния 

раздел на ЕЕДОП и идентификационни данни за три броя цистерни за превоз на 

гориво.Информацията в офертата е достатъчна, за да се установи съответствието на участника с 

критерий за подбор 2) в процедурата.Като цяло, участникът е представил и документи, които са 

изискуеми на етап подписване на договор.Комисията счита, че доколкото това е направено по 

волята на участника, то не представлява порок в етапа на разглеждане на офертата. 

2.По отношение на участник ‘ДМВ” ЕООД: Участникът е посочил в съответния раздел 

на ЕЕДОП информация, че през последните три години е доставял гориво за отопление на 

училища,  детски градини, социални звена и други разпоредители с бюджетни средства, 

предоставящи публични услуги.Посочени са начални и крайни дати на изпълнение на договори 

за съответните доставки, както и обеми в лева.Комисията счита, че за участника е налице 

съответствие с критерий за подбор 1 ) в процедурата. Участникът е посочил в съответния 

раздел на ЕЕДОП и идентификационни данни за пет броя специализирани и товарни 

автомобили за превоз на гориво.Информацията в офертата е достатъчна, за да се установи 

съответствието на участника с критерий за подбор 2) в процедурата.Като цяло, участникът е 

представил и документи, които са изискуеми на етап подписване на договор.Комисията счита, 

че доколкото това е направено по волята на участника, то не представлява порок в етапа на 

разглеждане на офертата. 

3.По отношение на участник ‘БЕНТ ОЙЛ” АД: Участникът е посочил в съответния раздел на 

ЕЕДОП информация, че през последните три години е доставял гориво за отопление на 

Министерство на отбраната, общини и други разпоредители с бюджетни средства, 

предоставящи публични услуги.Посочени са начални и крайни дати на изпълнение на договори 

за съответните доставки, както и обеми в лева.Комисията счита, че за участника е налице 

съответствие с критерий за подбор 1 ) в процедурата. Участникът е посочил в съответния 

раздел на ЕЕДОП и идентификационни данни за три броя специализирани и товарни 

автомобили за превоз на гориво.Данните в ЕЕДОП не са достатъчни, за да се установи 

вместимостта на специализираните автомобили –последното представляващо минимално 

техническо изискване обявено от възложителя.Не съществува информация за вместимостта на 

автомобилите и в друга част на офертата.Комисията указва на участника да представи в срок от 

пет работни дни актуализиран ЕЕДОП, в който да посочи за автомобилите достатъчно 

информация, позволяваща да се прецени съответствието на участника с критерий за подбор 2) 

в процедурата, а именно: Участникът следва да притежава техническо оборудване 



(трнспортни средства) за изпълнение на предмета на настоящата обществена 

поръчка.Участникът да разполага минимум със следното техническо оборудване: За 

всяка от трите обособени позиции – по едно транспортно средство тип цистерна с обем 

най-малко 5 000 л., оборудвано с изрядно мерително устройство.Като цяло, участникът е 

представил и документи, които са изискуеми на етап подписване на договор.Комисията счита, 

че доколкото това е направено по волята на участника, то не представлява порок в етапа на 

разглеждане на офертата. 

4.По отношение на участник „ДИЗЕЛОР” ЕООД: Участникът е посочил в съответния раздел на 

ЕЕДОП информация, че през последните три години е доставял гориво за отопление на едно 

училище в гр.Варна, като обемът на доставеното гориво е 54 130 л.Посочени са дати за 

изпълнение на договори и обеми в лева за извършените доставки. Комисията счита, че за 

участника е налице съответствие с критерий за подбор 1 ) в процедурата. Участникът е посочил 

в съответния раздел на ЕЕДОП и идентификационни данни за пет броя специализирани и 

товарни автомобили за превоз на гориво.Данните в ЕЕДОП не са достатъчни, за да се установи 

вместимостта на специализираните автомобили –последното представляващо минимално 

техническо изискване обявено от възложителя.Не съществува информация за вместимостта на 

автомобилите и в друга част на офертата.Комисията указва на участника да представи в срок от 

пет работни дни актуализиран ЕЕДОП, в който да посочи за автомобилите достатъчно 

информация, позволяваща да се прецени съответствието на участника с критерий за подбор 2) 

в процедурата, а именно: Участникът следва да притежава техническо оборудване 

(трнспортни средства) за изпълнение на предмета на настоящата обществена 

поръчка.Участникът да разполага минимум със следното техническо оборудване: За 

всяка от трите обособени позиции – по едно транспортно средство тип цистерна с обем 

най-малко 5 000 л., оборудвано с изрядно мерително устройство. 

Настоящия протокол се изпраща на всички участници в процедурата по начин, 

гарантиращ тяхното бързо и сигурно уведомяване и се оповестява в един и същи ден в 

«Профил на купувача» на Община Тервел, ел.досие на поръчката (линк в обявлението 

за нея). 

Комисия: 

1…………ЗЗЛД………………………(Д.Илиева) 

 

2……………ЗЗЛД……………………(К.Енчев) 

 

3……………ЗЗЛД……………………(И.Балушева) 

 

4……………ЗЗЛД…………………..(В.Петров) 

 

5………………ЗЗЛД………………..(П.Христова) 



 

ПРОТОКОЛ 

 

1-1/15.11.2016 г. 

Днес, 15.11.2016 г., в 10:00 часа, в зала 201 на общинска администрация Тервел 

започна второто, закрито заседание на комисия за разглеждане и оценка на оферти в 

обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА  :Обособена позиция 1: Доставка на дизелово 

гориво за отопление на ОУ в с.Орляк, ОУ в с.Зърнево и ДГ в с.Зърнево“;Обособена 

позиция 2: Доставка на дизелово гориво за отопление на ОУ в с.Коларци, ОУ в с.Безмер 

и ДГ номер 2 в гр.Тервел;Обособена позиция 3: Доставка на дизелово гориво за 

отопление на Дом за стари хора в с.Полк.Савово, ОУ в с.Нова Камена,читалище в 

гр.Тервел , детска ясла в гр.Тервел и средно училище в гр.Тервел. 

Комисията е петчленна и е назначена със Заповед на кмета на Община Тервел 

номер 655 от 25.10.2016 г. Заседава в редовния си състав.Предмет на заседанието е 

установяването на съответствието на участниците с критериите за подбор в 

процедурата.В предходното си заседание комисията вече установи, че за никой от 

участниците не са налице основания за отстраняване.От двама участници – 

‘ДИЗЕЛОР”ЕООД и „БЕНТ ОЙЛ” АД  е изискано да представят коригирани ЕЕДОП, в 

който да бъде посочена вместимостта на транспортните средства, представляваща 

закрепен от възложителя критерий за подбор.Двамата участници са представили в 

срок коригираните ЕЕДОП.След като ги разгледа, комисията установява следното: 

1.„МЕГА ОЙЛ ТРАНС БГ” ЕООД – установено е съответствие с критериите за 

подбор в процедурата.Не е било необходимо да бъдат представяни допълнителни 

документи и информация; 

2.„ДМВ’ ЕООД – установено е съответствие с критериите за подбор в 

процедурата.Не е било необходимо да бъдат представяни допълнителни документи и 

информация; 

3.„БЕНТ ОЙЛ” АД - Участникът е представил коригиран ЕЕДОП, в който е вписал и 

идентифицирал три специализирани транспортни средства с вместимост на всяко от 

тях над 5 000 л.Крайното заключение на комисията е, че за участника се установява 

съответствие с критериите за подбор в процедурата; 

4.„ДИЗЕЛОР” ЕООД - Участникът е представил коригиран ЕЕДОП, в който е 

вписал и идентифицирал четири специализирани транспортни средства с вместимост 

на всяко от тях над 5 000 л.Крайното заключение на комисията е, че за участника се 

установява съответствие с критериите за подбор в процедурата. 



С настоящите си действия, комисията приключи работата си по подбора на 

участниците в процедурата.Крайното й заключение е, че за всичките , четирима 

участници в процедурата се установява съответствие със закрепените от възложителя 

критерии за подбор.Не са налице основания за отстраняване.Комисията ще продължи 

работата си с разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката на всички 

участници в процедурата. 

 

Комисия: 

1……………ЗЗЛД……………………(Д.Илиева) 

 

2……………ЗЗЛД……………………(К.Енчев) 

 

3……………ЗЗЛД……………………(И.Балушева) 

 

4………………ЗЗЛД………………..(В.Петров) 

 

5………………ЗЗЛД………………..(П.Христова) 



 

ПРОТОКОЛ 

 

2/15.11.2016 г. 

Днес, 15.11.2016 г., в 12:00 часа, в зала 201 на общинска администрация Тервел 

започна третото, закрито заседание на комисия за разглеждане и оценка на оферти в 

обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА  :Обособена позиция 1: Доставка на дизелово 

гориво за отопление на ОУ в с.Орляк, ОУ в с.Зърнево и ДГ в с.Зърнево“;Обособена 

позиция 2: Доставка на дизелово гориво за отопление на ОУ в с.Коларци, ОУ в с.Безмер 

и ДГ номер 2 в гр.Тервел;Обособена позиция 3: Доставка на дизелово гориво за 

отопление на Дом за стари хора в с.Полк.Савово, ОУ в с.Нова Камена,читалище в 

гр.Тервел , детска ясла в гр.Тервел и средно училище в гр.Тервел. 

Комисията е петчленна и е назначена със Заповед на кмета на Община Тервел 

номер 655 от 25.10.2016 г. Заседава в редовния си състав.Предмет на заседанието е 

разглеждането на предложенията за изпълнение на поръчката на четиримата 

участници.Съгласно обявената от възложителя документация за поръчката, 

предложенията за изпълнението й следва да съдържат следните документи: 

1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – нотариално заверено пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не 

се представлява от лицата, които имат право на това съгласно вписването в търговския 

регистър); 

2.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Образец № 3;  

3.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съобразно 

Образец № 4; 

         4. Декларация за срока на валидност на офертата Образец № 5; 

 

След като разгледа техническите предложения на всички участници, комисията 

установява следното: 

1.„МЕГА ОЙЛ ТРАНС БГ” ЕООД – предложението е подадено от представляващия 

дружеството.Попълнено е по Образец № 3 на възложителя.Съдържа декларация за 

съгласие с клаузите на проекта на договор – по Образец № 4.Представена е декларация 

за срока на валидност на офертата по Образец № 5.Срокът на валидност на офертата е 4 

месеца.В предложението си за изпълнение на поръчката участникът е посочил срок за 

доставка след всяка заявка от 3 календарни дни; 



 

2.„ДМВ’ ЕООД – - предложението е подадено от представляващия 

дружеството.Попълнено е по Образец № 3 на възложителя.Съдържа декларация за 

съгласие с клаузите на проекта на договор – по Образец № 4.Представена е декларация 

за срока на валидност на офертата по Образец № 5.Срокът на валидност на офертата е 4 

месеца.В предложението си за изпълнение на поръчката участникът е посочил срок за 

доставка след всяка заявка от 3 календарни дни; 

3.„БЕНТ ОЙЛ” АД - предложението е подадено от представляващия 

дружеството.Попълнено е по Образец № 3 на възложителя.Съдържа декларация за 

съгласие с клаузите на проекта на договор – по Образец № 4.Представена е декларация 

за срока на валидност на офертата по Образец № 5.Срокът на валидност на офертата е 4 

месеца.В предложението си за изпълнение на поръчката участникът е посочил срок за 

доставка след всяка заявка от 3 календарни дни; 

4.„ДИЗЕЛОР” ЕООД – предложението е подадено от упълномощено 

лице.Съдържа нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата .Попълнено е по Образец № 3 на 

възложителя.Съдържа декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – по 

Образец № 4.Представена е декларация за срока на валидност на офертата по Образец 

№ 5.Срокът на валидност на офертата е 4 месеца.В предложението си за изпълнение на 

поръчката участникът е посочил срок за доставка след всяка заявка от 3 календарни 

дни; 

 Тук следва да се отбележи, че техническите предложения (съгласно обявените 

от възложителя условия за участие в процедурата) не съдържат показатели за 

оценка.Комисията счита техническите предложения на всички участници за надлежно 

попълнени и съдържащи достатъчно информация за изпълнението на поръчката. 

С настоящите си действия, комисията приключи работата си по разглеждане на 

техническите предложения на участниците и пристъпва към изготвяне на обявление за 

отваряне на ценовите предложения. 

 

Комисия: 

1……………ЗЗЛД……………………(Д.Илиева) 

 

2……………ЗЗЛД……………………(К.Енчев) 

 

3……………ЗЗЛД……………………(И.Балушева) 

 



4……………ЗЗЛД…………………..(В.Петров) 

 

5……………ЗЗЛД…………………..(П.Христова) 



 

ПРОТОКОЛ 

 

3/18.11.2016 г. 

Днес, 18.11.2016 г., в 14:00 часа, в зала 201 на общинска администрация Тервел 

започна четвъртото, открито заседание на комисия за разглеждане и оценка на оферти 

в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА  :Обособена позиция 1: Доставка на дизелово 

гориво за отопление на ОУ в с.Орляк, ОУ в с.Зърнево и ДГ в с.Зърнево“;Обособена 

позиция 2: Доставка на дизелово гориво за отопление на ОУ в с.Коларци, ОУ в с.Безмер 

и ДГ номер 2 в гр.Тервел;Обособена позиция 3: Доставка на дизелово гориво за 

отопление на Дом за стари хора в с.Полк.Савово, ОУ в с.Нова Камена,читалище в 

гр.Тервел , детска ясла в гр.Тервел и средно училище в гр.Тервел. 

Комисията е петчленна и е назначена със Заповед на кмета на Община Тервел 
номер 655 от 25.10.2016 г. Заседава в редовния си състав.Предмет на заседанието е 
публичното отваряне на ценовите предложения на четиримата участници.Съгласно 
обявената от възложителя документация за поръчката, в Ценовото предложение 

участниците предлагат отстъпка в проценти от базовата цена на ЛУКОЙЛ за деня на 

доставката за всеки доставени 1000 л. гориво.Публикуван е и образец на ценово 

предложение, неразделна част от обявената документация за поръчката. 

На заседанието не присъстват лица в обхвата на чл.54,ал.2 от ЗОП.Комисията 

отвори всички ценови предложения, по реда на постъпване на офертите, при което 

установи следното: 

1.„МЕГА ОЙЛ ТРАНС БГ” ЕООД – предложението е попълнено по Образец № 6 на 

възложителя.В него  участникът е посочил , че ще изпълнява поръчката при отстъпка от 

3,5 % за всеки 1000 л. доставено гориво, като отстъпката е от базовата цена на 

ЛУКОЙЛ  в деня на доставката на горивото; 

2.„ДМВ’ ЕООД –предложението е попълнено по Образец № 6 на възложителя.В 

него  участникът е посочил , че ще изпълнява поръчката при отстъпка от 5,3 % за всеки 

1000 л. доставено гориво, като отстъпката е от базовата цена на ЛУКОЙЛ  в деня на 

доставката на горивото; 

3.„БЕНТ ОЙЛ” АД - предложението е попълнено по Образец № 6 на 

възложителя.В него  участникът е посочил , че ще изпълнява поръчката при отстъпка от 

2,71 % за всеки 1000 л. доставено гориво, като отстъпката е от базовата цена на 

ЛУКОЙЛ  в деня на доставката на горивото; 

4.„ДИЗЕЛОР” ЕООД – предложението е попълнено по Образец № 6 на 

възложителя.В него  участникът е посочил , че ще изпълнява поръчката при отстъпка от 

2,11 % за всеки 1000 л. доставено гориво, като отстъпката е от базовата цена на 

ЛУКОЙЛ  в деня на доставката на горивото 



 Комисията извърши проверка за наличие на ценово предложение, което да е с 

повече от 20 % по-благоприятно от средната стойност от предложенията на останалите 

участници в процедурата.Установи се като такова предложение това на участник „ДМВ” 

ЕООД гр.Русе. 

 Комисията подготви и изпрати по факс искане до участника за представяне на 

писмена обосновка. 

 Следващото заседание на комисията ще бъде след изтичане на срока за 

получаване на писмената обосновка от участника „ДМВ” ЕООД гр.Русе. 

 

Комисия: 

1……………ЗЗЛД……………………(Д.Илиева) 

 

2………………ЗЗЛД…………………(К.Енчев) 

 

3………………ЗЗЛД…………………(И.Балушева) 

 

4………………ЗЗЛД………………..(В.Петров) 

 

5………………ЗЗЛД………………..(П.Христова) 



 

ПРОТОКОЛ 

 

3-1/24.11.2016 г. 

Днес, 24.11.2016 г., в 14:00 часа, в зала 201 на общинска администрация Тервел 

започна петото, закрито заседание на комисия за разглеждане и оценка на оферти в 

обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА  :Обособена позиция 1: Доставка на дизелово 

гориво за отопление на ОУ в с.Орляк, ОУ в с.Зърнево и ДГ в с.Зърнево“;Обособена 

позиция 2: Доставка на дизелово гориво за отопление на ОУ в с.Коларци, ОУ в с.Безмер 

и ДГ номер 2 в гр.Тервел;Обособена позиция 3: Доставка на дизелово гориво за 

отопление на Дом за стари хора в с.Полк.Савово, ОУ в с.Нова Камена,читалище в 

гр.Тервел , детска ясла в гр.Тервел и средно училище в гр.Тервел. 

Комисията е петчленна и е назначена със Заповед на кмета на Община Тервел 
номер 655 от 25.10.2016 г. Заседава в редовния си състав.Предмет на заседанието е 
разглеждането на получената в срок писмена обосновка на участник „ДМВ’ ЕООД за 
начина на образуване на ценовото предложение на участника , в случая размера на 
предложената от него търговска отстъпка ( 5,3 %) , която е с повече от 20 % по-
благоприятна от средната стойност от отстъпките, предложени от останалите трима 
участници. В случая комисията не разглежда обосновката като такава за определена 
обособена позиция от поръчката, тъй като участникът „ДМВ‘ ЕООД, а така също и 
останалите участници в процедурата са предложили еднаква по размер търговска 
отстъпка за всички обособени позиции. 

По отношение на пълнотата на обосновката:Комисията счита писмената 
обосновка за пълна , логически и документално  обоснована тъй като участникът е 
изтъкнал и обосновал четири мотива за твърдяното от него наличие на изключително 
благоприятни за него условия при извършване на доставката на гориво.Представени са 
изчисления за 1000 л. гориво за отопление с технически спецификации, отговарящи на 
тези, обявени от възложителя – за маржовете между цена при покупка и цена за 
реализация.Обосновката е придружена от заверени копия на договор,лиценз, фактура 
и кредитно известие, счетоводен баланс и ОПР  на дружеството за 2015 г. Данните са 
достатъчни по вид и обем, за да илюстрират твърдяните от участника в неговата 
обосновка обстоятелства. 

По отношение на обективността на обосновката:Участникът обосновава 
възможността си да предлага високи размери на търговските отстъпки, с които продава 
гориво на своите клиенти със следните обективни обстоятелства: 

1.Притежаване на лиценз за управление на два данъчни склада с голяма 
вместимост на резервоарите за гориво, в добавка с голям брой транспортни средства, 
обслужващи двата склада; 

2.Притежаване на лиценз за речен транспорт и опериране на собствен 
нафтоналивен танкер с голяма вместимост; 

3.Притежание на  голям брой  ЖП цистерни и собствен локомотив; 



4.Сключени с различни български и чужди контрагенти договори за доставки на 
гориво за дружеството на участника, като договорите са с различни размери на 
отстъпката, което позволява на участника да калкулира различни отстъпки за своите 
контрагенти. В случая, участникът се позовава на един определен договор за доставка 
на гориво с дружество, което има изключително благоприятна спрямо Община Тервел 
локация и същевременно – търгува с дружеството на участника при изключително 
благоприятни за последното условия, т.е. при висок процент на търговската отстъпка. 

Участникът е представил в табличен вид данни за цена на 1000 л. закупено от 
него гориво по конкретния, цитиран в обосновката и приложен към нея договор, 
цената, която формира за същото количество гориво след търговската отстъпка, която е 
договорил в цитирания договор, цена на 1000 л. с транспортни разходи франко своя 
база , акзиз и крайна цена на 1000 л. след акзиз и ДДС. В отделна таблица участникът 
посочва базаовата си цена за клиенти , с вкл. транспортни разходи (очевидна е 
връзката с предходната таблица, в която участникът е посочил ценообразуването на 
горивото франко неговите бази) , спада посочената в офертата си търговска отстъпка за 
Община Тервел от 5,3 % и получава цена за 1000 л.гориво с ДДС, която цена съдържа 
печалба за участника. 

Комисията приема подробната писмена обосновка на участника и той 
продължава участието си в процедурата. 

По-нататък комисията продължава работата си с предложение за класиране на 
участниците. В случая, класирането се извършва по участници, а не по обособени 
позиции, тъй като всички участници в процедурата са предложили един и същ процент 
търговска отстъпка за всички обособени позиции.Предложението е следното: 

Първо място:  Участник „ДМВ’ ЕООД , предложил търговска отстъпка от 5,3 %; 
Второ място: Участник „МЕГА ОЙЛ ТРАНС БГ” ЕООД, предложил търговска 

отстъпка от 3,5 %; 
Трето място: Участник „БЕНТ ОЙЛ” АД, предложил търговска отстъпка от 2,71 %; 
Четвърто място: Участник „ДИЗЕЛОР” ЕООД, предложил търговска отстъпка от 

2,11 %. 
Комисията предлага на възложителя да сключи договор за доставка на гориво за 

отопление за трите обособени позиции на поръчката с „„ДМВ’ ЕООД гр.Русе. 
 
Настоящият протокол бе подписан от комисията на 25.11.2016 г. и бе връчен на 

възложителя в същия ден. 
 

Комисия: 

 

1…………ЗЗЛД………………………(Д.Илиева) 

 

2…………ЗЗЛД………………………(К.Енчев) 

 

3……………ЗЗЛД……………………(И.Балушева) 

 



4……………ЗЗЛД…………………..(В.Петров) 

 

5……………ЗЗЛД…………………..(П.Христова) 

 

 

 

 

Получил протокола възложител:………………………………ЗЗЛД……………………………………………. 

                           (Живко Георгиев, Кмет на Община Тервел – на 25.11.2016 г.) 
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