ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕНСКА
гр.Белене 5930, ул. ”България” № 35, тел. (+658) 3 10 61, факс (+658) 3 10 62
E-mail: obshtinabl@abv.bg

П Р О Т О К О Л №1
във връзка с чл. 68 ал. 7 ЗОП
От дейността на комисия, назначена със Заповед № 709/30.09.2011 г., за разглеждане,
оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Зареждане с горива на автомобилите на Община Белене,
посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане”
На 30/09/2011 год., от 10:30 ч. в зала № 16 на административната сграда на Община Белене,
находяща се на ул. “България” № 35, на основание Заповед № 709/30.09.2011 год. на ВрИД
Кмет на Община Белене заседава комисия в състав:

Състав на комисията:
Председател:
Цветомир Николаев Цветанов – ст. експерт “ИРиОП” – при Община Белене
Членове:
1. Мая Здравкова Терзиева – гл. счетоводител на Община Белене
2. Ирина Димитрова Чоранова – юрисконсулт при Община Белене
3. Антон Любенов Антонов – финансов контрольор при Община Белене.
4. Панко Стефанов Панков – външен експерт, вкл. в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от
ЗОП;
Комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти.
Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на участниците.
Постъпили са оферта, както следва:
№
1.

Наименование на участника
“ПЕТРОЛ” АД,
гр. София

Регистрационен
номер на
Дата на получаване на офертата
офертата
РД-3500

28/09/2011, 13:05 ч.

На заседанието на комисията присъства Зорница Атанасова Карауланова, ЕГН
7507154077,
упълномощен
представител
на
„ПЕТРОЛ”
АД,
по
пълном.рег.№10862/16.11.2010г, пом.нот. Ирена Минкова.
След като научиха имената на участниците, всички членове на комисията попълниха
и подписаха декларации по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. Отварянето на получените оферти се
извърши по реда на тяхното постъпване. Отварянето се извърши публично.

Резултати от работата на комисията:
1. „ПЕТРОЛ” АД – със седалище и адрес на управление гр. София 1421, област
София (столица), община Столична, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 43 и адрес за
кореспонденция гр. Плевен 5800, община Плевен, ул. „Васил Левски” № 46, представлявано
от Зорница Атанасова Карауланова чрез нотариално заверено пълномощно с рег.№
10862/16.11.2010 год. презаверено на 23.08.2011 г. с рег.№ 5782 по описа на Мила Енева –
нотариус с район на действие РС София и рег.№ 140 при Нотариална камара, с подадена
оферта с вх.№ РД –3500/28.09.2011 год. за „Зареждане с горива на автомобилите на
Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане”.
Документацията се намери в запечатан плик. При отварянето в него се намериха 3бр
запечатани пликове, без повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Всички от членовете на
комисията подписаха плик №3. След това членовете на комисията отвориха плик №2, в него
се намери папка с Предложение за изпълнение на поръчката 12 страници, като към тях и
декларация за запознаване със срока за изпълнение и проект на Договор, надлежно подписан
от упълномощения представител Зорница Карауланова на всяка страница и печат. Комисията
подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на договор. Отвори се плик
№1, намери се папка, с челна страница и списък на приложените документи.
Комисията констатира, че участникът е приложил всички изискуеми документи,
доказващи изискванията за наличие на технически възможности за изпълнение по т.III.2.3 от
обявлението на ОП.
Налице са изискуемите документи относно съдебна регистрация, ЕИК, документ за
банкова гаранция за участие в размер на 3 000 лева на името на „ПЕТРОЛ” АД, както и
всички други документи и информация за икономически и финансови възможности на
участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка. Налице са декларации по чл.47,
ал.1, 2 и 5 от ЗОП на представителя на „ПЕТРОЛ”АД, както и от лицата в управителния
съвет на „ПЕТРОЛ” АД посочени в удостоверение за актуално състояние към 22.08.2011 г.
Комисията счита, че представената банкова гаранция от „Сосиете Женерал
Експресбанк” АД отговаря на изискванията на Възложителя за размер от 3 000 лева и срок на
валидност.
Оценяване на офертите на допуснатите участници:
(резултатите от оценяване се повтарят съобразно броя на допуснатите участници)

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. „ПЕТРОЛ” АД – със седалище и адрес на управление гр. София 1421, област
София (столица), община Столична, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 43 и адрес за
кореспонденция гр. Плевен 5800, община Плевен, ул. „Васил Левски” № 46, представлявано
от Зорница Атанасова Карауланова чрез нотариално заверено пълномощно с рег.№
10862/16.11.2010 год. презаверено на 23.08.2011 г. с рег.№ 5782 по описа на Мила Енева –
нотариус с район на действие РС София и рег.№ 140 при Нотариална камара, с подадена
оферта с вх.№ РД –3500/28.09.2011 год. за „Зареждане с горива на автомобилите на
Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане”.

2

3

4

