ПРОТОКОЛ
от 04.05.2016 г.
На основание чл. 72 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с откритата с
Решение № 144/10.03.2016 г. на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово
гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на
съобщенията” беше назначена комисия, на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП, определена със
заповед № РД-07-105/26.04.2016 г., на Председателя на КРС (Комисията), в състав:
Председател – Красимир Василев – младши експерт в дирекция ФАО;
Членове:
1. Соня Йорданова – старши счетоводител в дирекция „ФАО”;
2. Силвена Райкова – главен юрисконсулт в дирекция ПРОПО;
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Резултати от работата на Комисията:
На 26.04.2016 г. в 13:30 часа, в сградата на КРС, ул. “Гурко” № 6, етаж 2, председателят на
Комисията – Красимир Василев прие с приемо–предавателен протокол от Борислав Стоянов –
главен експерт в дирекция „ФАО”, регистър на участниците подали документи, както и
запечатените пликове с офертите на участниците в процедурата.
Заседанието започна с попълване и подписване на декларации по чл. 35, ал.1 от ЗОП от
членовете на Комисията.
Откритото заседание на Комисията започна в 14:00 часа.
Задачата на това първо заседание бе да бъдат отворени офертите и да бъдат проверени
документите на кандидатите за формално съответствие с изискванията на Възложителя.
Членовете на комисията се увериха, че пликовете с офертите не са отваряни, запечатани са
трайно, непрозрачни са и върху тях са отбелязани входящ номер, дата и час на постъпване,
наименование на кандидата и предмет на процедурата. Във връзка с горното, комисията прие, че
подадените оферти са в съответствие с изискванията на ЗОП и конкурсната документация.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, офертите бяха отворени от
председателя на Комисията по реда на тяхното подаване, както следва:
1.„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
2. „ПЕТРОЛ” АД;
Членовете на Комисията се увериха, че участниците са спазили разпоредбата на чл. 57, ал.
1 и ал. 2 от ЗОП, като са представили предложенията си в запечатен непрозрачен плик, съдържащ
три плика, както следва:
- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържащ документите, изисквани от
Възложителя;
- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ техническото
предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка. Върху всяка страница от
техническото предложение на участника бяха положени подписи от членовете на Комисията;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съдържащ ценова оферта. Пликът не беше
отворен и беше подписан от членовете на Комисията.
След извършения формален преглед на офертите приключи публичната част на
заседанието, на която не присъстваха представители на участниците.
Комисията продължи работа по разглеждането по същество на съответствието на
документите в плик № 1 с изискванията, поставени от Възложителя.
Първа бе отворена офертата на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД с вх. № 20-00-42/19.04.2016
г., като беше обявено съдържанието на документите, а именно:
1. Списък на документите;
2. Удостоверение от Агенция по вписванията;
3. Банкова гаранция за участие в процедурата;
4. Списък на договори, сходни с предмета на настоящата поръчка;
5. Референции;
6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
7. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;
8. Декларация за конфиденциалност;
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник;
10. Подписан и подпечатан проект на договор;
11. Плик 2 с техническо предложение;
12. Плик 3 с предлагана цена.
Втора бе отворена офертата на „ПЕТРОЛ” АД с вх. № 20-00-44/22.04.2016 г., като беше
обявено съдържанието на документите, а именно:
1. Списък на документите;
2. Представяне на участника;
3. Удостоверение от Агенция по вписвания;
4. Пълномощно;
5. Гаранция за участие в процедурата;
6. Списък на договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, ведно с препратки към
публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки;
7. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от представляващите дружеството;
8. Декларации за липса на свързаност с друг участник от представляващите дружеството;
9. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;
10. Плик 2 с техническо предложение;
11. Плик 3 с предлагана цена.
На свое заседание, проведено на 28.04.2016 г. и 03.05.2016 г., комисията извърши
детайлна проверка за съответствие на съдържанието на Плик 1 на участниците с предварително
обявените от Възложителя условия и изискванията на ЗОП. От страна на комисията бе
констатирано следното:
В офертата на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД липсват следните документи:
1. Представяне на участника, съгласно изискването на чл. 56, ал. 1 , т. 1 от ЗОП и в
съответствие с Приложение № 1 от документацията за участие в откритата процедура;
2. Съгласно изискването посочено в т. 3.6, раздел II Изисквания и указания за изготвяне на
офертите участникът следва да е изпълнил минимум 5 (пет) договора за доставка на гориво чрез
карти за безналично плащане през последните 3 (три) години или в зависимост от датата, на
която е учреден. Като доказателство за това да се представят списък на основните договори,
извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите и
референции за изпълнение на посочените договори. В офертата на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ”

ЕООД е представен списък на основните договори, извършени през последните три години, като
към него са представени три, вместо пет референции, т. е. липсват две референции.
В офертата на „ПЕТРОЛ” АД липсват следните документи:
1.
Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Раздел VIII
документацията за участие в откритата процедура), съгласно изискването на чл. 56, ал. 1 , т. 12 от
ЗОП;
2.
Съгласно изискването посочено в т. 3.6, раздел II Изисквания и указания за
изготвяне на офертите, участникът следва да е изпълнил минимум 5 (пет) договора за доставка на
гориво чрез карти за безналично плащане през последните 3 (три) години или в зависимост от
датата, на която е учреден. Като доказателство за това следва да се представят списък на
основните договори, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и
получателите и референции за изпълнение на посочените договори. В офертата на „ПЕТРОЛ” АД
е представен списък на основните договори, извършени през последните три години, като в него
е направена препратка към публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки, в който е
публикувана информация за изпълнението на договорите от представения списък. Не са
представени референции за изпълнение на посочените договори.
С оглед на горното и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията реши:
„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи: представяне на участника, съгласно
Приложение № 1 от документацията за участие в откритата процедура и 2 референции към
представения списък на основните договори, извършени през последните три години.
„ПЕТРОЛ” АД да представи: декларация за приемане на условията в проекта на
договора и 5 референции към представения списък на основните договори, извършени през
последните три години.
Комисията, назначена със заповед № РД-07-105/26.04.2016 г., определя на основание
чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол,
„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ПЕТРОЛ” АД да представят липсващите документи,
посочени по-горе.
Председател:
……………………….Красимир Василев
Членове:
…………………… Соня Йорданова
….………………… Силвена Райкова.

