Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 27.09.2016 г. от 10:00 часа на основание заповед № РД-01-619/27.09.2016 г. на
Кмета на Община Царево и след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48,ал
6 от ППЗОП, комисия в състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Никола Евтимов – ръководител „Автобаза” при ОА-Царево;
се събра, да разгледа и оцени постъпилите оферти по обществена поръчка Публично
състезание на основание чл. 18, ал. 1, т 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП, с предмет:
„Доставка на течни горива за МПС чрез карти за безналично плащане за период от една
година за нуждите на Община Царево”
На заседанието нямаше присъстващи лица съгласно чл. 54, ал.2 от ППЗОП.
Установи се, че е входирана една оферта, а именно от:
„Петрол” АД, ЕИК 831496285 със седалище и адрес на управление гр. Ловеч,
хотел Ловеч, ул. Търговска, № 12, с вх. № 53-01-1423/21.09.2016 г. в 11:37 часа,
представлявано от Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата по ред на чл.54, ал.3 от ППЗОП, като след
отварянето й съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
След като разгледа подробно офертата на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията
установи, че в предоставения ЕЕДОП на участника „Петрол” АД е допуснато несъотвествие в
декларираната информация.
В част II, раздел А на въпроса”Икономическия оператор микро-, малко или средно
предприятие ли е ?” е отговорено с Да.
Същият отговор предполага икономически оператор да отговаря на условията, който за
посочени за такъв вид предприятия, а именно :
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Микропредприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто
годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто
годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия: предприятия, които не са нито микро-, нито малки
предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не
надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона
евро.
В част IV, раздел Б посочените общ и конкретен годишен оборот на икономически
оператор значително надхвърлят горепосочените суми.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, че участникът „Петрол” АД
следва да уточни и/или коригира несъотвествието.
Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия
протокол участникът „Петрол” АД, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
Същата възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от
кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или
трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Документите да се представят в запечатан непрозрачен плик на адреса посочен в
обявлението: - Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух ” № 36 - деловодство, всеки
работен ден от 8:00 до 17:00 ч., лично или чрез упълномощено от тях лице, по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево и в
същия ден да се изпрати на участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 05.10.2016 г. 10:00 часа

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ:
Председател: Николай Христов /п/
Членове: 1. Илина Ангелова /п/
2. Никола Евтимов /п/
Подписите са заличени за основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.

Стр. 2 от 2 от Протокол № 1/27.09.2016 г.

