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 П Р О Т О К О Л 

От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Периодична доставка на горива и смазочни 

материали за ученически автобуси служебните автомобили и друга техника, 

обслужващи общинска администрация и бюджетните звена на територията на 

Община Белоградчик”  във връзка  с Обява № 20/16.01.2019 г. 

 

Днес 31.01.2019 г. от 09.30 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия, 

назначена със Заповед № 58 от 31.01.2019 година на Кмета на община Белоградчик за 

разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: 

„Периодична доставка на горива и смазочни материали за ученически автобуси 

служебните автомобили и друга техника, обслужващи общинска администрация и 

бюджетните звена на територията на Община Белоградчик” се събра в състав: 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

Членове: 

1. Инж. Будьони Кирилов Тодоров – Директор дирекция „ Устройство на територията 

и стопански дейности” 

2. Ангелина Иванова Георгиева – Гл.експерт „ОП и ИР” 

Съгласно публикувана обява с изх.№ 20/16.01.2019 г. срокът за получаване на оферти е 

17:00 часа на 24.01.2019 г. В обявеният срок е постъпили оферта от следния участник : 

1. „ПЕТРОЛ” АД,  с адрес  Гр.София,1407, бул. Черни връх №43 и оферта с Вх.№ 

№367/ 24.01.2019 г. 10.30 ч. 

В първоначално определения срок не са постъпили други оферти и на основание чл.188, 

ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен до 17.00 ч. на 30.01.2019 г. В този 

срок не са постъпили други оферти.  

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации 

за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. 
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Комисията отвори постъпилата оферта, като председателят обяви ценовото предложение 

на участника: 

Комисията продължи работата си, като разгледа документите в офертата за съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

Участникът -„ПЕТРОЛ” АД,  с адрес  Гр.София,1407, бул. Черни връх №43 и оферта с 

Вх.№ №367/ 24.01.2019 г. е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участника отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и 

несъответствия.  

Комисията допуска участника до оценка на офертата му.  

Съгласно обявените условия критерият за възлагане е  „най-ниска цена”.  

Предложената от участника обща цена за изпълнение на договора е 52 936,55 лв. без ДДС, 

а предлаганата отстъпка за един литър  автомобилен безоловен бензин А95 Н и гориво за 

дизелови двигатели е 0,07 ( нула лева и седем стотинки) с включено ДДС и 0,04 ( нула 

лева и четири стотинки) с включено ДДС за един литър  газ-пропан бутан за автомобили. 

Предложената отстъпка за смазочнвите материали е 0,25 (нула лева и двадесет и пет 

стотинки) с включено ДДС за един литър.  

 

Комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява с предмет Периодична доставка на горива и смазочни материали за ученически 

автобуси служебните автомобили и друга техника, обслужващи общинска 

администрация и бюджетните звена на територията на Община Белоградчик” да 

бъде определен участника „ПЕТРОЛ” АД,  с адрес  Гр.София,1407, бул. Черни връх №43 

и оферта с Вх.№ №367/ 24.01.2019 г. 10.30 ч. след утвърждаване на протокола. 

 

Настоящият протокол е съставен на 31.01.2019 г. и заедно с цялата документация, събрана 

по обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, 

ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

Комисия: 

Председател: .............п...............                Членове: 1........п............................. 

                        (Р. Длъгнекова)                                        (Б.Тодоров) 

                                                                                         

                                                                                    2................п.................. 

                                                                                        (Ан. Георгиева) 

 

/Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на 

личните данни/ 


