
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
КРДОПБГДСРСБНА 

Д О К Л А Д 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

I . С Ваше Решение № ОП-01 /19.01.2018 г. беше открита обществена поръчка с 
предмет „Доставка на горива за служебни автомобили и за дизел генератор на 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)", възложена чрез процедура 
„публично състезание" - съгласно чл.18, ал.1, т.12 във вр. с чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП. 

С Ваша Заповед № К-29 от 12.02.2018 г.. в качеството Ви на възложител, беше 
назначена комисия за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти в 
състав: 

Председател: 1. , , началник на отдел ПА 

I I . Последователността на работния процес и резултатите от работата на 
назначената комисия се съдържат в настоящия доклад, така както следва: 

В определения срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 09.02.2018 г. - е 
• подадена само една оферта за участие: на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 

121699202, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Тодор Александров" 
№42. 

1. На 12.02.2018 г. назначената от възложителя комисия проведе публично 
заседание по отваряне на получената единствена оферта при спазване на разпоредбите 
на чл. 54 от ППЗОП. На заседанието не присъстваха представители на участника и на 
средствата за масово осведомяване. С извършване на действията по чл. 54, ал. 3 - 5 от 
ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията. Работата на 
комисията продължи с разглеждане на документите чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на 
участника и с преценката им за съответствие с изискванията на възложителя за лично 
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състояние и критерии за подбор. Комисията единодушно реши, чс „ЛУКОЙЛ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД отговаря иа посочените изисквания на възложителя, заложени в 
документацията за участие и в обявлението и допусна офертата на участника до по
нататъшно разглеждане и оценяване. 

В същото заседание комисията разгледа и техническото предложение на 
допуснатия участник и констатира, чс същото отговаря на изискванията на 
възложителя. Становището на комисията единодушно е, че „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ'' 
ЕООД се допуска до отваряне на ценовото предложение. Предвид разпоредбата на чл. 
57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение да бъде проведено открито заседание за 
отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник в процедурата на 
16.02.2018 г., от 13:00 ч, като в Профила на купувача на КРДОПБГДСРСБНА се 
публикува съобщението за отваряне на ценовите оферти. 

Резултатите от тези етапи на работата на комисията са отразени в Протокол № 
1/12.02.2018 г., подписан от състава на комисията иа 12.02.2018]'. 

2. На 16.02.2018 г. Комисията проведе публично заседание за отваряне на 
ценовото предложение на допуснатия участник, като констатира, че датата, мястото и 
часа на отваряне на ценовите предложения, в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, са 
съобщени чрез публикация в профила на купувача на 13.02.2018г. На публичното 
заседание не се явиха представители пито на участника, нито на средствата за масова 
информация и други лица. 

След отваряне на ценовото предложение, оповестяване на предложената цена и 
подписването му, комисията продължи работата си по проверка на ценовото 
предложение в закрито заседание. Установи се. че ценовото предложение е подадено в 
съответствие с изискванията на възложителя. При прегледа на предлагана от участника 
цена, комисията установи, че същият е уточнил, че базата за изчисление на дизеловото 
гориво за дизел генератора е стойността на горивото в деня на експедицията, обявена 
на интернет страницата на участника в лева за 1000 литри при 15градуса по целзий на 
производителя „Лукойл Нефтохим Бургас" АД. с цена за доставка в размер на 300 
/триста/ лева без ДДС за всяка доставка. Направеното от участника уточнение за 
горивото за дизел генератора не влияе върху въведеното от възложителя изискване при 
определяне на критерия най-ниска цена. 

На база на предложената цена и в съответствие с критерия за определяне на 
икономически най-изгодна оферта, а именно „най-ниска цена" по смисъла на чл. 70, ал. 
2, т. 1 от ЗОП - комисията извърши класиране на единствения участник, а именно: 

На първо място - „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ'* ЕООД, с предложена най- висока 
търговска отстъпка - процент от литър гориво (за А 98 Н и за висококачествено 
дизелово гориво) - 3 % (три процента); 

Резултатите от работата на комисията от този етап на работата й са отразени в 
Протокол № 2/ 16.02.01.2018г„ подписан от състава на комисията на комисията на 
16.02.2018г. 

I I I . Предлагаме за изпълнител на поръчката с предмет „Доставка на горива за 
служебни автомобили и за дизел генератор на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА)" и лице. с което да бъде сключен договор за изпълнението й -
„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 121699202, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, бул. „Тодор Александров" № 42, класиран на първо място и 
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отговарящ на предварително обявените условия от Възложителя и изисквания към 
лично състояние и критерии за подбор. 

Представяме следните документи, изготвени в хода на работата на комисията: 
1. Протокол № 1/12.02.2018 г.. подписан от състава на комисията на 

12.02,2018 г. за отваряне на офертите на участниците в публичното състезание с 
предмет: „Доставка на горива за служебни автомобили и за дизел генератор на 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)" и за разглеждане на документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на единствения участник; за съответствието на 
участника с изискванията на възложителя към личното състояние и критериите за 
подбор; за разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник, което 
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор; 

2. Протокол № 2/16.02.2018г., подписан от състава на комисията на 
16.02.2018г. относно отваряне и разглеждане на ценовото предложение на участника и 
класирането му. 

3. Декларации по чл. 103. ал. 2 от ЗОП и по чл. 51. ал.13 от ППЗОП. 
подписани от състава на комисията. 

4. Оферта на участника. 

Дата на предаване на доклада на възложителя: 19.02.2018 година. 
/ 

Председател: . . . j . . . y s . 
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•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


