ПРОТОКОЛ
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП)

На 13.11.2018 г. в 10.00 часа в заседателната зала в сградата на МБАЛ
”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.”Христо Ботев” №1
комисия, назначена със Заповед № РД-08-454/13.11.2018 г. на Изпълнителния
директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Панайот Панайотов – Ръководител “Автотранспорт”
при МБАЛ-АД-Сливен
ЧЛЕНОВЕ: 1. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” при МБАЛ
„Д-р Иван Селимински” АД-Сливен;
2. инж. Кирил Кирилов – Н-к „Стопански отдел” при МБАЛ
„Д-р Иван Селимински” АД-Сливен;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1.Розалинка Спасова – Зам.директор по административните
дейности на МБАЛ-АД-Сливен;;
2. Галя Маврова – Счетоводител при МБАЛ „Д-р
Иван Селимински” АД-Сливен
се събра в пълен състав със задача: Разглеждане,оценяване и класиране
на оферти за изпълнение на обществена поръчка по чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП,
обявена с обява № 2018-11, с предмет: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел,
чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр.Сливен".
Комисията установи, че
На основание чл. 20, ал. 3, във връзка с чл. 186 от Закона за
обществените поръчки Възложителят с обява № 2018-11, е обявил на Профила
на купувача обществена поръчка с предмет: “Доставка на Бензин А 95 и
Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен", за която е публикувал в Портала за
обществени поръчки Информация под № ID 9082463 от 29.10.2018 г.
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Тъй като в първоначално определения срок до 16.00 часа на 06.11.2018 г.
са постъпили само две оферти, Възложителят на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
е публикувал в Портала за обществени поръчки Информация за удължаване на
срока под № ID 9082823 от 07.11.2018 г.

Председателят на комисията получи от служител в деловодството на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, срещу подпис, Списък на
участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка.
За участие в обществената поръчка в определения от Възложителя срок до
16.00 часа на 06.11.2018 г., удължен до 16.00 часа на 12.11.2018 г., са
подадени 2 /две/ оферти:

1. вх.№ ОПД-05-1 /01.11.2018 г. – 09.10 ч. - "ПЕТРОЛ" АД - гр.София;
2. вх.№ ОПД-05-2/05.11.2018 г. –13.30 ч. - "ГРИФИТ ПЕТРОЛ" ЕООД гр.Сливен.

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията
попълниха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от
ППЗОП, и пристъпиха към отваряне на офертите и проверка за съответствие с
условията за участие и изискванията, на които следва да отговарят.
След проверка на документите им за самоличност и наличието на изрични
пълномощни, Комисията допусна в публичното и заседание да присъстват
следните, заявили желание да присъстват, участници или техни упълномощени
представители:
1. за “ПЕТРОЛ” АД гр.София – Пламен Иванов Тодоров – упълномощено
лице, притежаващ нотариално заверено пълномощно от 12.01.2018 г.
Копие от пълномощното на представителя на участника „ПЕТРОЛ” АД гр.
София е приложено към настоящия протокол и е неразделна част от него.
При отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за
масова информация.
Комисията установи, че офертите са представени в запечатани непрозрачни
опаковки, с посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на
възложителя.
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Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им и
обявяване на ценовите предложения на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП.
Комисията констатира следното:
Предложение вх.№ ОПД-05-1 /01.11.2018 г. – 09.10 ч. - "ПЕТРОЛ" АД - гр.София

Участникът е представил оферта в запечатан непрозрачен плик.
Членовете на Комисията отвориха Плика с изискуемите документи,
установиха, че в него се съдържат документи съгласно изискванията на
Възложителя и всички подписаха ценовото и техническото предложение.
Председателят
участника :
№

на комисията

Вид гориво

оповести ценовото

предложение на

Отстъпка в % от цена, посочена в търговския
обект

1.

Бензин А95

2.00

2.

Евродизел

2.00

Предложение вх.№ ОПД-05-2/05.11.2018 г. –13.30 ч. - "ГРИФИТ ПЕТРОЛ" ЕООД гр.Сливен

Участникът е представил оферта в запечатан непрозрачен плик.
Членовете на Комисията отвориха Плика с изискуемите документи,
установиха, че в него се съдържат документи съгласно изискванията на
Възложителя и всички подписаха ценовото и техническото предложение.
Председателят
участника :
№

на комисията

Вид гориво

оповести ценовото

предложение на

Отстъпка в % от цена, посочена в търговския
обект

1.

Бензин А95

3.00

2.

Евродизел

3.00

Председателят на комисията предложи на представителя на участника
„ПЕТРОЛ” АД гр. СОФИЯ да подпише ценовото и техническото предложение
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на „ГРИФИТ ПЕТРОЛ” ЕООД гр. Сливен и той се възползва от това свое право,
като подписа техническото и ценовото му предложение.
След извършване на гореописаните действия приключи публичната
част от заседанието и работата на комисията продължи при закрити врати за
проверка на документите на участниците за съответствието им с
критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в
Търговския регистър, по ЕИК на участниците, копия от които са приложени към
настоящия протокол.

Предложение вх.№ ОПД-05-1 /01.11.2018 г. – 09.10 ч. - "ПЕТРОЛ" АД - гр.София

І. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-жа Златина
Игнатова Юрукова-Цанкова – упълномощен представител, с нотариално
заверено пълномощно, което е неразделна част от представената от участника
оферта.
1.Списък на документите по Приложение № 1, съдържащи се в офертата,
подпечатан и подписан от упълномощения представител на участника;
2.Оферта за участие - по Приложение № 2 подпечатана и подписана от
упълномощения представител на участника;
3.Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в
настоящата обществена поръчка - нотариално заверен препис;
4.Копие от документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение
– неприложимо;
5. Декларация за конфиденциалност - Приложение № 4 – неприложимо;
6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП - по Приложение № 5 от образците към настоящата
документация – от двамата представляващи акционерното дружество Георги
Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров;
7. Документ /акт за собственост, договор за наем и др./, удостоверяващ факта, че
участникът притежава собствена или наета бензиностанция на територията на гр.
Сливен, чрез която ще изпълнява поръчката - договор за наем от 05.08.2015 г.
между участника и „Прима консулт индъстри” ЕООД гр. София;
8. Доказателства, че участникът е упълномощен представител и/или дистрибутор
на производител/и/ на горива в България – договори, оторизационно писмо и др.
8.1. Договор от 21.07.2014 г. между участника и „Литекс” АД гр. Ловеч за
доставка на горива.
8.2. Договор за доставка на горива от 21.11.2016 г. между участника и „НИС
ПЕТРОЛ” ЕООД гр. София и Анекс № 1 към договора от 21.11.2016 г.;
9. Декларация - списък на бензиностанции на участника;
10. Техническо предложение - по Приложение № 8 от образците към
настоящата документация, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката
в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
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11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(Приложение №6);
12. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 7);
13. Ценово предложение /Приложение № 3/;
14. Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на
офертата:
14.1. Декларации за съответствие на горивата.
След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в
Списъка от обявата, комисията пристъпи към:
І. Проверка за съответствие с условията за участие
В представените към офертата декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП от двамата
представляващи акционерното дружество е декларирана от тях липса на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.
ІІ. Проверка на съответствието с изискванията за технически и
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя
сертификати:
1.
Изискване на Възложителя: Горивата, предмет на настоящата
обява трябва да са съпроводени със сертификат за качество /Декларация за
съответствие на качеството на течните горива/ издаден от производителя,
изработен на база изискванията на БДС , ISO или еквивалентно. Участникът да
е упълномощен представител и/или дистрибутор на производител/и/ на горива в
България.
Участникът е представил доказателства, че е упълномощен представител
и/или дистрибутор на производител/и/ на горива в България, а именно:
1.1. Договор от 21.07.2014 г. между участника и „Литекс” АД гр. Ловеч за
доставка на горива и Договор за доставка на горива от 21.11.2016 г. между
участника и „НИС ПЕТРОЛ” ЕООД гр. София и Анекс № 1 към договора от
21.11.2016 г - с което е изпълнил това изискване на Възложителя;
2. Изискване на Възложителя:
2.1. Доставяното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за
качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията
за качеството на течните горива,условията, реда и начина за техния контрол.
2.2. Доставеното бензиново гориво трябва да отговаря на изискванията за
качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията
за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Участникът е декларирал обстоятелствата по т.2.1. и т. 2.2. в Техническото
си предложение /Приложение № 8/ с което е изпълнил това изискване на
Възложителя.
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Участникът е представил допълнително Технически спецификации, както
следва:
2.1. За Автомобилен бензин А95Н - с което доказва, че той отговаря на
изискванията за качество, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 1 от Наредбата
за изискванията за качеството на течните горива,условията, реда и начина за
техния контрол.
2.2. За Дизелово гориво за двигатели - с което доказва, че той отговаря на
изискванията за качество, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата
за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол.
3. Изискване на Възложителя: Участникът трябва да притежава
търговски обекти - бензиностанции за продажба на автомобилни горива на
територията на област Сливен, основните пътни артерии и магистрали и в
големите градове на Република България, където може да се зарежда безкасово.
Участникът е представил Декларация - списък на бензиностанции с които
разполага. Същият разполага с бензиностанции на територията на област
Сливен, основните пътни артерии и магистрали и в големите градове на
Република България, където може да се зарежда безкасово - с което е изпълнил
това изискване на Възложителя.
4. Изискване на Възложителя: Търговските обекти на участника трябва
да разполагат с необходимата система за безналично плащане, чрез електронни
карти.
Участникът е декларирал това обстоятелство в т. 4 от Техническото си
предложение /Приложение № 8/ с което е изпълнил това изискване на
Възложителя.
5. Изискване на Възложителя: Участникът да разполага със собствена
или наета бензиностанция на територията на гр.Сливен, чрез която ще
изпълнява поръчката. Горивата да се доставят до собствена или наета от
участника бензиностанция на територията на гр.Сливен и се използват за
автомобилите на лечебното заведение.
Участникът е представил заверено копие от безсрочен договор за наем
от 05.08.2015 г. между участника и „Прима консулт индъстри” ЕООД гр. София,
от който е видно, че той разполага с 2 /две/ наети бензиностанции на
територията на гр. Сливен, чрез които ще изпълнява поръчката - с което е
изпълнил това изискване на Възложителя, а именно:
5.1. Бензиностанция
Пехливанов-Добрович” № 13;

обект № 1201 -

гр. Сливен, ул. „Димитър
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5.2. Бензиностанция обект № 1210 - гр. Сливен, м.”Рамануша” на пътя
Бургас-Сливен.
ІІІ. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя
След като разгледа техническото предложение Приложение № 8,
представено от участника, комисията установи, че то е в пълно съответствие с
изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за
участие.
След проверката на техническото предложение, комисията взе предвид,
че обявеният критерий за възлагане е „Най ниска цена” и пристъпи към
разглеждане на:
ІV. Ценовото предложение /Приложение № 3/ на участника:
№

Вид гориво

Отстъпка в % от цена, посочена в търговския
обект

1.

Бензин А95

2.00

2.

Евродизел

2.00

1. Договорът се сключва в български лева и е със срок на действие 1 /една/
година;
2. При сключване на договор с представляваното от него дружество
участникът предлага следните допълнителни предимства:
2.1. Продажба на масла, смазки, антифриз и добавки на различни
производители и ценови нива;
2.2. Продажба на авточасти, аксесоари и съпътстващи стоки, течност за
чистачки, спирачна течност, хранителни стоки, безалкохолни напитки, кафе,
цигари, аудио продукти, играчки, козметика, преса и още много други артикули
– над 17 000 позиции;
2.3. Смяна на масла и филтри;
2.4. Ползване на автомивка;
2.5. В търговските обекти на участника на Възложителя се предлагат
безплатни услуги – възможност за сключване на застраховка „Гражданска
отговорност”, закупуване на винетки, проверка и доливане на течност за
чистачките, проверка и доливане на течност за охладителната система, проверка
на нивото и доливане на маслото в двигателя, проверка налягането на гумите,
измиване стъклата на автомобила, real time on-line справки за извършените
транзакции и др.
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Предложение вх.№ ОПД-05-2/05.11.2018 г. –13.30 ч. - "ГРИФИТ ПЕТРОЛ" ЕООД гр.Сливен.

І. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-н Стефан Христов
Христов – Управител на дружеството.
1. Списък на документите по Приложение № 1, съдържащи се в офертата,
подписан от управителя на дружеството;
2. Оферта за участие - по Приложение № 2 подпечатана и подписана от
управителя на дружеството;
3. Копие от документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение
– неприложимо;
4. Декларация за конфиденциалност - Приложение № 4 – не приложимо
5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП - по Приложение № 5 от образците към настоящата
документация –подписана от управителя на дружеството;
6. Документ /акт за собственост, договор за наем и др./, удостоверяващ факта, че
участникът притежава собствена или наета бензиностанция на територията на гр.
Сливен, чрез която ще изпълнява поръчката - Нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 39, том VI, рег. № 8138, дело № 865/2013 г.
7. Доказателства, че участникът е упълномощен представител и/или дистрибутор
на производител/и/ на горива в България – договори, оторизационно писмо и др.;
7.1. Договор за доставка на горива от 26.05.2017 г. между участника и „РОМ
ПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София;
8. Декларация - списък на бензиностанции на участника;
9. Техническо предложение - Приложение № 8 от образците към настоящата
документация, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(Приложение №6);
11. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 7);
12. Ценово предложение /Приложение № 3/;
13. Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на
офертата – няма представени.:
След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в
Списъка от обявата, комисията пристъпи към:
І. Проверка за съответствие с условията за участие
В представената към офертата декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП от
управителя на дружеството е декларирана от него липса на обстоятелства по чл.
54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.
ІІ. Проверка на съответствието с изискванията за технически и
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя
сертификати:
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1.
Изискване на Възложителя: Горивата, предмет на настоящата
обява трябва да са съпроводени със сертификат за качество /Декларация за
съответствие на качеството на течните горива/ издаден от производителя,
изработен на база изискванията на БДС , ISO или еквивалентно. Участникът да
е упълномощен представител и/или дистрибутор на производител/и/ на горива в
България.
Участникът е представил доказателства, че е упълномощен представител
и/или дистрибутор на производител/и/ на горива в България, а именно:
1.1. Договор за доставка на горива от 26.05.2017 г. между участника и
„РОМ ПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София - с което е изпълнил това
изискване на Възложителя;
2. Изискване на Възложителя:
2.1. Доставяното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за
качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията
за качеството на течните горива,условията, реда и начина за техния контрол.
2.2. Доставеното бензиново гориво трябва да отговаря на изискванията за
качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията
за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Участникът е декларирал обстоятелствата по т.2.1. и т. 2.2. в Техническото
си предложение /Приложение № 8/ с което е изпълнил това изискване на
Възложителя.
3. Изискване на Възложителя: Участникът трябва да притежава
търговски обекти - бензиностанции за продажба на автомобилни горива на
територията на област Сливен, основните пътни артерии и магистрали и в
големите градове на Република България, където може да се зарежда безкасово.
Участникът е представил Декларация - списък на бензиностанции с които
разполага. Същият разполага с бензиностанции на територията на област
Сливен, основните пътни артерии и магистрали и в големите градове на
Република България, където може да се зарежда безкасово - с което е изпълнил
това изискване на Възложителя.
4. Изискване на Възложителя: Търговските обекти на участника трябва
да разполагат с необходимата система за безналично плащане, чрез електронни
карти.
Участникът е декларирал това обстоятелство в т. 4 от Техническото си
предложение /Приложение № 8/ с което е изпълнил това изискване на
Възложителя.
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5. Изискване на Възложителя: Участникът да разполага със собствена
или наета бензиностанция на територията на гр.Сливен, чрез която ще
изпълнява поръчката. Горивата да се доставят до собствена или наета от
участника бензиностанция на територията на гр.Сливен и се използват за
автомобилите на лечебното заведение.
Участникът е представил Нотариален акт за продажба на недвижим
имот № 39, том VI, рег. № 8138, дело № 865/2013 г. - с което е изпълнил това
изискване на Възложителя, а именно:
5.1. Бензиностанция гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов” № 67 А.
ІІІ. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя
След като разгледа техническото предложение Приложение № 8,
представено от участника, комисията установи, че то е в пълно съответствие с
изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за
участие.
След проверката на техническото предложение, комисията взе предвид,
че обявеният критерий за възлагане е „Най ниска цена” и пристъпи към
разглеждане на:
ІV. Ценовото предложение /Приложение № 3/ на участника:
№

Вид гориво

Отстъпка в % от цена, посочена в търговския
обект

1.

Бензин А95

3.00

2.

Евродизел

3.00

1. Договорът се сключва в български лева и е със срок на действие 1 /една/
година;
2. При сключване на договор с представляваното от него дружество
участникът предлага следните допълнителни предимства: карти за безкасово
разплащане.
Комисията, след като внимателно прецени всички представени
документи и задълбочено и единодушно оцени двете оферти извърши следното
крайно класиране по избрания от Възложителя критерий за оценка на
представените оферти „най-ниска цена“, на основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП
по утвърдената от Възложителя методика:
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1. Под най-ниска цена се разбира: най-висока предложена средна отстъпка
в процент от литър гориво, от цените, посочени в търговските обекти.
2. Участникът, предложил най-висока средна търговска отстъпка се
класира на първо място. Предложената отстъпка за всеки вид гориво остава
непроменена за целия период на действие на сключения договор за обществена
поръчка.
ВАЖНО: Класирането ще се извърши общо за двата вида горива, предмет
на обществената поръчка.
Методиката за определяне на най-висока предложена средна отстъпка за
двата вида горива, предмет на поръчката е следната:

Осредна

Одизел + Обензин
= --------------------- , където
2

Осредна - средна отстъпка за двата вида горива;
Одизел - предлаганата от оферента отстъпка за дизелово гориво /евродизел/.
Обензин - предлаганата от оферента отстъпка за бензин А-95

КРАЙНА ОЦЕНКА НА „ПЕТРОЛ” АД гр. СОФИЯ

Осредна

Одизел + Обензин
= --------------------- = 2 %
2

КРАЙНА ОЦЕНКА НА „ГРИФИТ ПЕТРОЛ” ЕООД гр. СЛИВЕН

Осредна

Одизел + Обензин
= --------------------- = 3 %
2
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

І място "ГРИФИТ ПЕТРОЛ" ЕООД - гр.Сливен–

100.00 точки

IІ място "ПЕТРОЛ" АД гр. София

– 66.67 точки
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Предвид горепосоченото КОМИСИЯТА

П Р Е Д Л А Г А

на Възложителя да сключи договори за изпълнение на обществената
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена с обява № 2018-11 с предмет:
“Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция
за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен", с
класирания на първо място участник
"ГРИФИТ ПЕТРОЛ" ЕООД - гр.Сливен

Комисията приключи своята работа в 15.30 ч. на 20.11.2018 г., след
което настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се
предаде на възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Панайот Панайотов/
ЧЛЕНОВЕ: 1. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/инж. Кирил Кирилов/
2. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Радост Симеонова/

Утвърдил:………… на дата 21.11.2018 г.
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/д-р Васислав Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр.Сливен/
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