
ПРОТОКОЛ № 1 

   от 07.05.2019 г. 

 

Съставен на основание чл. 104, ал. 4  от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 54, 

ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).  

Във връзка с откритата с Решение 130/28.03.2019 г. на Комисия за регулиране на 

съобщенията (КРС) 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. 103, 
ал. 1 от ЗОП, определена със заповед № 07-202/24.04.2019 г. на Главния секретар на КРС 

(комисията), в състав: 

 

Председател – Красимир Василев – главен експерт в дирекция ФАД; 

Членове: 

1. Соня Йорданова – старши счетоводител в дирекция ФАД; 

2. Силвена Райкова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”. 

Резултати от работата на комисията: 

        Публичното заседание на комисията се състоя на 24.04.2019 г. в 14:30 часа в сградата на 

КРС, ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, етаж 4 и започна с попълване и подписване от 

членовете й на декларации по чл. 103 ал. 2 от ЗОП.  

  Комисията констатира, че до крайния срок за получаване на оферти в процедурата са 

подадени следните оферти: 

 

1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с вх. № 20-00-26/19.04.2019 г. 

2. „ПЕТРОЛ“ АД с вх. № 20-00-27/23.04.2019 г.; 

3. „Вестранс“ ООД с вх. № 20-00-28/23.04.2019 г. 

           На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. 

Членовете на комисията се увериха, че участниците са представили документите си за 

участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като 

офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки, съдържащи отделни запечатани 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” с ценово предложение.  

Пликовете бяха отворени по реда на подаване на офертите. Пликовете на участниците 

с надпис: „Предлагани ценови параметри” не бяха отворени и бяха подписани от тримата 
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членове на комисията по ЗОП, след което от тяхна страна беше подписано и техническото 

предложение на участниците.  

След извършения формален преглед на офертите и оповестяване на тяхното 

съдържание приключи публичната част на заседанието и комисията продължи работа към 

разглеждането по същество за съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с 

поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор на 

участниците. 

При прегледа на офертите бе констатирано следното: 

 

В офертата на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с вх. № 20-00-26/19.04.2019 г. са 

представени следните документи: 

1. Опис на представените документи в офертата; 

2. ЕЕДОП; 

3. Техническо предложение; 

4. Запечатани непрозрачен плик с предлагани ценови параметри . 

  

  В офертата на „ПЕТРОЛ“ АД с вх. № 20-00-27/23.04.2019 г. са представени 

следните документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. ЕЕДОП; 

3. Техническо предложение; 

4. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри. 

 

  В офертата на „Вестранс“ ООД с вх. № 20-00-28/23.04.2019 г. са представени 

следните документи: 

 

1. Опис на представените документи; 

2. ЕЕДОП- 2 бр.; 

2. Техническо предложение; 

            3. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри. 

 

          След извършения преглед на представените документи, комисията достигна до 

следните изводи: 

          По отношение офертата на „Вестранс“ ООД:  
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Посочено е, че се съдържа 1 бр. флаш памет с 2 бр. ЕЕДОП – единият на „Вестранс“ 

ООД, другият на „Кард Сервиз” ЕООД, и двата електронно подписани. Представените два 

броя ЕЕДОП не могат да бъдат отворени, поради което следва да се представят нови ЕЕДОП. 

Предвид факта, че Вестранс“ ООД е подал оферта, би могло да се предположи, че другият 

ЕЕДОП от „Кард Сервиз” ЕООД е подаден в качеството му на подизпълнител или на трето 

лице.  

В случай, че „Вестранс“ ООД ще използва капацитета на трети лица или ще използва 

подизпълнители, на основание чл. 67, ал. 2 от ЗОП за всяко от тези лица следва да бъде 

подаден отделен ЕЕОДОП. В отделно подадените ЕЕДОП следва да бъде попълнена 

информация в Раздел В относно дела на участие на третото лице/подизпълнител.    

В случай, че „Вестранс“ ООД ще използва капацитета на трети лица, то следва да се 

съобрази с разпоредбите на чл. 65 от ЗОП, в този случай „Вестранс“ ООД трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 

лица задължения или съответно договор за подизпълнение.  

В случай, че „Вестранс“ ООД ще използва подизпълнители, то следва да се съобрази с  

разпоредбите на чл. 66 от ЗОП, в този случай, следва в офертата да бъдат посочени 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им бъде възложена. Трябва да бъдат 

представени доказателства за поетите от подизпълнителите задължения.  

 

С оглед на горното, комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП реши: 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол до 17:30 часа участниците да представят посочените документи. 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.  

Председател:  

………………. Красимир Василев  

Членове: 

 

………………..Силвена Райкова 

 

………………   Соня Йорданова 

 


