ПРОТОКОЛ
№1
Днес на 25.03.2015 г. от 17:00 часа в заседателната зала на Oбщинска
администрация гр. Джебел, на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки и в изпълнение на Заповед №242/25.03.2015 г. на Кмета на Общината за
назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за
участие в откритата процедура с предмет: “Доставка на горива – бензин А 95-Н,
дизелово гориво, двигателни и хидравлични масла за автомобилите и машините на
Общинска администрация - Джебел”, се проведе заседание на комисия в състав:
Председател: Ергин Юсеин – н-к отдел в ОбА- Джебел
Членове: 1. Айля Фикрет - н-к отдел в ОбА-Джебел
2. Гьокчен Емин – юрисконсулт
В 17:00 часа от деловодството на Общинска администрация Джебел се предаде
на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и един брой оферта.
Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения
срок - до 12:00 часа на 25.03.2015 г. е постъпила следната оферта:
№ Наименование
на Регистрационен номер на Дата на получаване на
участника
офертата
офертата

1.

„Бислав” ООД

62-396-1/24.03.2015 г.

24.03.2015 г. - 11:24 ч.

Всички членове на комисията присъстваха и преди започване на работа
подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
Комисията провери цялостта и непрозрачността на плика, пристъпи към
отварянето на офертата и проверка за наличието на три отделни запечатани
непрозрачни плика с надпис Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”.
Отварянето на офертата се извърши при спазване на условията на чл. 68, ал. 4 и
ал. 5 от ЗОП, като тримата членове на Комисията подписаха плик №3 на участника.
Комисията отвори плик №2 на участника, като тримата членове на Комисията
подписаха документите, съдържащи се в него.
Комисията отвори Плик №1 и председателят оповести документите, които
плика съдържа.
Констатации от извършената проверка: Офертата на участника съдържа
отделни непрозрачни запечатани плика - Плик №1, Плик №2 и Плик №3.
Комисията премина към подробно разглеждане на плик №1 на участника, чиято
оферта отговаря на изскванията на ЗОП и на възложителя.
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. „Бислав” ООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя
в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под
№00417-2015-0001, одобрени с Решение №179 от 23.02.2015 г. на Кмета на Община Джебел.

Комисията премина към разглеждане на офертата на участника с цел установяване
на съответствието и с критериите за подбор посочени от възложителя.
1. Минимални изисквания за техническите възможности:
1.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години най-малко една
доставка на горива (петролни продукти);
№ по
ред

Име на участника

„Бислав” ООД

1.

Участникът трябва да е изпълнил през
последните три години най-малко
една доставка на горива (петролни
продукти)
да

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискването;
1.2. Участникът следва да разполага с минимум 1 брой бензиностанция намираща
се на територията на гр. Джебел, за която трябва да представи доказателства, че е на
разположение на участника за целият период на изпълнение на договора;
№ по
ред
1.

Име на участника

„Бислав” ООД

1 брой бензиностанция намираща се
на територията на гр. Джебел
да

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискването;
Комисията установи, че административната част на офертата на участника отговаря
на критериите за подбор посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка.
Комисията премина към разглеждане на техническото предложение на участника.
Комисията установи, че същото отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията реши ценовата оферта на участника да бъде отворена на 01.04.2015 г. от
17:00 ч. Изготви се съобщение като се посочи дата, час и място на отваряне на ценовата
оферта. Комисията възложи председателя да направи необходимото за публикуване на
съобщението в интернет страницата на общината.
Заседанието на комисията приключи в 17:50 ч. на 25.03.2015 г.
КОМИСИЯ:
Председател:__________________
/Ергин Юсеин/
Членове: 1. ________________
/Айля Фикрет/

2.______________
/Гьокчен Емин/

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ от 25.03.2015 г.
Днес, 01.04.2015 г., в град Джебел комисия назначена със Заповед
№242/25.03.2015 год. на Кмета на Oбщина Джебел, заседава в залата на Общински съвет
Джебел с цел отваряне на ценовото предложение на участника в процедурата за
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на горива – бензин А 95-Н,
дизелово гориво, двигателни и хидравлични масла за автомобилите и машините на
Общинска администрация – Джебел”.
Основните членове на комисията присъстваха на заседанието.
На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
Комисията отвори Плик №3 на участника „Бислав” ООД, който съдържа:
- оферта – попълнен образец №10;
Участникът предлага 0.02 лв. отстъпка на литър гориво/масла. Продажните цени на
горивата и маслата към 19.03.2015 г. са били, както следва:
- Цена за бензин А95Н – 2.16 лв. с ДДС;
- Цена за дизелово гориво – 2.29 лв. с ДДС;
- Цена за двигателно масло – 5.40 лв. с ДДС;
- Цена за хидравлично масло – 5.40 лв. с ДДС;
Комисията премина към оценяване на офертата по критерия „най – ниска цена”.
Комисията предлага следното класиране:
 На първо място - „Бислав” ООД;
Заседанието на комисията приключи в 17:45 часа на 01.04.2015 г.
Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на
комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка
се предава на Възложителя на 02.04.2015 г. за вземане на решение за обявяване на
класирането на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка.
КОМИСИЯ:
Председател:__________________
/Ергин Юсеин/
Членове: 1. ________________
/Айля Фикрет/
Възложител: ___________
Бахри Юмер – Кмет на Община Джебел

2.______________
/Гьокчен Емин/

