КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА
СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител но договор за обществена поръчка
№ ВОП-01
София, . $ . 0 ^ . . . 2 0 1 8 г .

На основание чл. 7, ал. 1, т. 5 от Закона за достъп и разкриване на документите и
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА). във вр.
с чл. 108, т. 1 и чл. 109 от ЗОП и въз основа на утвърдените от възложителя на
19.02.2018 г. Протокол № 2 и доклад за работата на комисията, назначена със Заповед
№ К-29 от 12.02.2018 г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА за разглеждане,
оценка и класиране на офертите на участниците, в процедура за възлагане на
обществена поръчка - публично 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)"*.
открита с Решение № ОП-01 /19.01.2018г.,
ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането на единствения участник по критерия „най-ниска цена"', както
следва:
На първо място - „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 121699202, със
седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Тодор Александров'" № 42, с
предложен процент отстъпка на литър гориво (за А 98 Н и за висококачествено
дизелово гориво) - 3 % (три процента);
Мотиви: Класирането на участника се основава на извършеното от комисията
оценяване, съобразно предварително обявения критерий за определяне на
икономически най-изгодната оферта: „най-ниска цена ". Оценяването е извършено
след установяване съответствието на участника с изискванията за лично състояние и
поставените от възложителя критерии за подбор, както и установеното съответствие на
офертата му с предварително обявените условия. За участника ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ
ЕООД, предложен за изпълнител на обществената поръчка, са налице условията но чл.
109 от ЗОП, а именно: не са налице посочените от възложителя основания за
отстраняване, участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.
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а подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. При
прилагане на обявения критерий - „най-ниска цена" за определяне на икономически
най-изгодната оферта, участникът е предложил търговска отстъпка - процент от литър
гориво, в съответствие с изискванията на възложителя, поради което е класиран на
първо място.
II. Класираният на първо място участник - „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД. за
изпълнител на обществената поръчка.
III. Отстранени участници: няма.
На основание чл. 43. ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в
тридневен срок до участника в процедурата, по някой от посочените в чл. 43, ал. 2 от
ЗОП начини.
На основание чл. 42. ал. 2. т. 1 от ЗОП във вр. чл. 24. ал. 1, т. 2 от ППЗОП
настоящото решение да се публикува в профила на купувача на КРДОПБГДСРСЬНА в
електронната
преписка
на
поръчката
(https://www.comdos.bg/profil-nakupuvacha/obshtestveni-porachki-vazlagani-chrez-protseduri-po-zop/p/openPost/4220)
в
деня на изпращането му на участника.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от получаването му.

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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