
М ИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  
СРЕДНО УЧИЛИЩ Е „ХРИСТО БОТЕВ” ГР.ПАВЕЛ БАНЯ

рад Павел баня п.к.6155 Директор тел./факс 22-06 Пом.директор тел. 22-05
Ул.’’Христо Ботев” № 13 Канцелария тел. 20-95 e-mail : soupb@abv.bq

За дейността на комисията назначена със Заповед № 84/03.11.2016г. на Директора на 
СУ”Христо Ботев” град Павел баня за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в 
процедура по реда на чл.187 от ЗОП - „Събиране на оферти с обява с предмет : „ 

Доставка на ГОРИВО за нуждите на СУ”Христо Ботев” град Павел баня-

Дата на провеждане на заседанието : 03.11.2016г.
Час на провеждане на заседанието 13:30 часа
Състав на комисията назначена със Заповед № 84/03.11.2016г. на Директора на СУ”Христо 
Ботев” град Павел баня:
Председател :

Ирина Иванова Боева - зам.директор по учебната дейност;
Членове:

1. Мариела Димитрова Ройлева -  главен счетоводител;
2. Милка Дечкова Митева -  домакин;
3. Тодор Георгиев Яламов -  огняр;
4. Добрин Добрев Добрев -  ст.учител.

Резервни членове :
1. Галина Николова Атанасова -  касиер счетоводител;
2. Марияна Милева Скринска - ст.учител в начален етап.

Комисията прие регистъра на постъпилите оферти за участие в процедурата и 
констатира, че в първоначално определения от възложителя срок за получаване на оферти в 
процедурата, а именно до 17.00 часа на 02.11.2016 г. са постъпили 5/пет/ оферти.

Съгласно чл.188, ал.З от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане и оценка на 
получените оферти, както следва:

Участник № 1 -  „Горрел” ЕООД Град: Пловдив, Адрее:ул. „Пере Тошев“, №5, 
Телефон: 032 695 990 Факс:032 695 999, Мобилен тел. 0887926200, E-mail:
mdrketing@gorrel.biz, Web страница: www.gorrel.biz. представил оферта Вх.№ 153 
/31-10-2016г. в 12:42 часа;

Участник № 2 -  „Омакс” ЕООД Град: Ямбол, Адрес:ул.”Васил Карагьозов”,№15 Тел.: 
046/66 20 56, Факс: 046/66 20 57, e-mail& omax@abv.bg -представил оферта Вх.№ 154 / 02- 
11-2016г. в 8:40 часа;.

Участник № 3 — "Олимпик-ойл" ЕООД, пк 6400 Град: Димитровград, Адрес: ул. 
"Панорамен път" Тел.: (+359)0878901001, (+359) 0878 90 2552 E-mail: oliitmik oil@mail.bg - 
представил оферта Вх.№ 155 / 02-11-2016г. в 8:50 часа;

Участник № 4 - „ДМВ” ЕООД, Град: Мартен, пк 7058, местност „До селото”, 
база „ДМВ”, тел./факс: 08117/22-00, 08117/22-04, e-mail: trade@dmv.bg 
представил оферта Вх.№ 159 / 02-11-2016г. в 13:45 часа;.
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Участник № 5 -„ Б у л т р а н с  Ойл” ООД, Град: Бургас, Адрес: ул.’’Македония”, № 18, 
Тел.:089 7896070, e-mail: buItransoil@mail.bg - представил оферта Вх.№ 161 / 02-11-2016г. 
в 15:25 часа;.

При отварянето на офертата присъства един представители на участниците.
След като се запознаха с регистъра на подадените оферти и Участниците в процедурата, 

на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП ЗОП във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП членовете на 
Комисията собственоръчно подписаха декларациите си за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 
2 от ЗОП.

Преди да пристъпи към отваряне на постъпилите оферти комисията констатира, че 
офертите на участниците отговарят на изискванията на ЗОП, т. е представени са в запечатана 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите и извърши действията по чл.97, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на ЗОП.

След отварянето на офертата на Участник №1 комисията обяви ценовото 
предложение на Участник №1, а именно:

Отстъпва от 2,00 % от цената на горивото с включени всички 
разходи за изпълнение на доставката.

След отварянето на офертата на Участник №2 комисията обяви ценовото 
предложение на Участник №2, а именно:

Отстъпца от 2,50 % от цената на горивото с включени всички 
разходи за изпълнение на доставката.

След отварянето на офертата на Участник №3 комисията обяви ценовото 
предложение на Участник №3, а именно:

Отстъпка от 5,45 % от цената на горивото с включени всички 
разходи за изпълнение на доставката.

След отварянето на офертата на Участник №2 комисията обяви ценовото 
предложение на Участник №4, а именно:

Отстъпка от 5,36 % от цената на горивото с включени всички 
разходи за изпълнение на доставката.

След отварянето на офертата на Участник №1 комисията обяви ценовото 
предложение на Участник №5, а именно:

Отстъпка от 1,00 % от цената на горивото с включени всички 
разходи за изпълнение на доставката.

След като отвори офертите и обяви ценовите предложения, направени от участниците. 
Комисията приключи публичното си заседание.

Комисията продължи работа в закрито заседание, за да разгледа документите в офертите 
на участниците и да установи дали представените документи отговарят на изискванията на 
Възложителя.

Комисията разгледа документите в офертата на Участник №1 и установи следното:
№ Документ, съгласно обявата/изискванията на Възложителя Наличие на документа
1. Списък на документите в офертата - формат на 

участника
Не

2. Административни сведения за участника -  Образец

mailto:buItransoil@mail.bg


/
№1 Да

3.
Предложение за изпълнение на поръчката 
Приложение №2

Да

4. Ценово предложение
Да

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор Приложение №4 Да

6. Д е к л а р а ц и я
за срок на валидност на офертата Приложение № 5 Да

7. Д е к л а р а ц и я  Приложение № 6
Да

8. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Приложение №  7 Да

9. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП Приложение № 8 Да

10. Декларация за участието или неучастието на 
подизпълнители Приложение №  9 Да

11. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки Приложение № 11 Да

Относно изискванията на Възложителя, относно Участник №1, комисията установи:
№ Изисквания на Възложителя Отговаря на изискванията:
1. Участникът трябва да е обединение или да участва в 

такова. Да

2. Участникът следва да докаже, че през последните 3 години е 
изпълнил поне една доставка по предмет единтичен или 
сходен с предмета на поръчката. Под сходен се разбира 
доставка на гориво за образователна/социална/ интитуция, 
училище, ДГ или други.

Да

След като разгледа представените от Участник №1 документи и сравни направените от 
него предложения с изискванията на възложителя към обявата, както и с критериите за подбор 
за икономическо и финансово състояние, Комисията констатира, че с представените 
документи участникът е доказал че отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата, като изготвените от него документи са съобразно приложените от Възложителя 
образци към обявата.

Предвид гореизложеното, Комисията взе следното : РЕШЕНИЕ: ДОПУСКА до оценка 
офертата на Участник № 1 „Горрел” ЕООД Град: Пловдив, Адресгул. „Пере Тошев“, 
№5, Телефон: 032 695 990 Факс:032 695 999, Мобилен тел. 0887926200, E-mail: 
mdrketing@gorrel.biz, Web страница: www.gorrel.biz. представил оферта Вх.№ 153 
/31-10-2016г. в 12:42 часа;

Комисията разгледа документите в офертата на Участник №2 и установи следното:
1. Списък на документите в офертата - формат на 

участника Да

2. •Административни сведения за участника -  Образец 
№1 Да

3.
Да
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Предложение за изпълнение на поръчката 
Приложение №2

4. Ценово предложение
Да

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор Приложение №4 Да

6. Д е к л а р а ц и я
за срок на валидност на офертата Приложение №  5 Да

7. Д е к л а р а ц и я  Приложение №  6
Да

8. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Приложение № 7 Да

9. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.3-5 от ЗОП Приложение №  8 Да

10. Декларация за участието или неучастието на 
подизпълнители Приложение №  9 Да

11. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки Приложение №11 Да

Относно изискванията на Възложителя, относно Участник № 2, комисията установи:
№ Изисквания на Възложителя Отговаря на изискванията:
1. Участникът трябва да е обединение или да участва в 

такова. Да

2. Участникът следва да докаже, че през последните 3 години е 
изпълнил поне една доставка по предмет единтичен или 
сходен с предмета на поръчката. Под сходен се разбира 
доставка на гориво за образователна/социална/ интитуция, 
училище, ДГ или други.

Да

След като разгледа представените от Участник № 2 документи и сравни направените от 
него предложения с изискванията на възложителя към обявата, както и с критериите за подбор 
за икономическо и финансово състояние, Комисията констатира, че с представените 
документи участникът е доказал че отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата, като изготвените от него документи са съобразно приложените от Възложителя 
образци към обявата.

Предвид гореизложеното, Комисията взе следното : РЕШЕНИЕ: ДОПУСКА до оценка 
офертата на Участник № 2 -  „Омакс” ЕООД Град: Ямбол, Адрес:ул.”Васил
Карагьозов”,№15 Тел.: 046/66 20 56, Факс: 046/66 20 57, e-mail& omax@abv.bg -представил 
оферта Вх.№ 154 / 02-11-2016г. в 8:40 часа;.

Комисията разгледа документите в офертата на Участник № 3 и установи следното:
№ Документ, съгласно обявата/изискванията на Възложителя Наличие на документа
1. Списък на документите в офертата - формат на 

участника Да

2. Административни сведения за участника -  Образец 
№1 Да

3.
Предложение за изпълнение на поръчката 
Приложение №2

Да

4. Ценово предложение
Да
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5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор Приложение №4 Да

6. Д е к л а р а ц и я
за срок на валидност на офертата Приложение № 5 Да

7. Д е к л а р а ц и я  Приложение № 6
Да

8. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Приложение №  7 Да

9. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП Приложение №  8 Да

10. Декларация за участието или неучастието на 
подизпълнители Приложение №  9 Да

11. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки Приложение №  11 Да

Относно изискванията на Възложителя, относно Участник № 3, комисията установи:
№ Изисквания на Възложителя Отговаря на изискванията:
1. Участникът трябва да е обединение или да участва в 

такова. Да

2. Участникът следва да докаже, че през последните 3 години е 
изпълнил поне една доставка по предмет единтичен или 
сходен с предмета на поръчката. Под сходен се разбира 
доставка на гориво за образователна/социална/ интитуция, 
училище, ДГ или други.

Да

След като разгледа представените от Участник № 3 документи и сравни направените от 
него предложения с изискванията на възложителя към обявата, както и с критериите за подбор 
за икономическо и финансово състояние, Комисията констатира, че с представените 
документи участникът е доказал че отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата, като изготвените от него документи са съобразно приложените от Възложителя 
образци към обявата.

Предвид гореизложеното, Комисията взе следното : РЕШ ЕНИЕ: ДОПУСКА до
оценка офертата на Участник № 3 -  "Олимпик-ойл" ЕООД, пк 6400 Град: Димитровград, 
Адрес: ул. "Панорамен път" Тел.: (+359)0878901001, (+359) 0878 90 2552 Е-
mail: olimpik oil@mail.bg - представил оферта Вх.№ 155 / 02-11-2016г. в 8:50 часа;

Комисията разгледа документите в офертата на Участник № 4 и установи следното:
1. Списък на документите в офертата - формат на 

участника Да

2. Административни сведения за участника -  Образец 
№1 Да

3.
Предложение за изпълнение на поръчката 
Приложение №2

Да

4. Ценово предложение
Да

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор Приложение №4 Да

6. Д е к л а р а ц и я
за срок на валидност на офертата Приложение №  5 Да
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7. Д е к л а р а ц и я  Приложение № 6
Да

8. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Приложение №  7 Да

9. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП Приложение №  8 Да

10. Декларация за участието или неучастието на 
подизпълнители Приложение №  9 Да

11. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки Приложение № 11 Да

Относно изискванията на Възложителя, относно Участник № 4, комисията установи:
№ Изисквания на Възложителя Отговаря на изискванията:
1. Участникът трябва да е обединение или да. участва в 

такова. Да

2. Участникът следва да докаже, че през последните 3 години е 
изпълнил поне една доставка по предмет единтичен или 
сходен с предмета на поръчката. Под сходен се разбира 
доставка на гориво за образователна/социална/ интитуция, 
училище, ДГ или други.

Да

След като разгледа представените от Участник № 4 документи и сравни направените от 
него предложения с изискванията на възложителя към обявата, както и с критериите за подбор 
за икономическо и финансово състояние, Комисията констатира, че с представените 
документи участникът е доказал че отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата, като изготвените от него документи са съобразно приложените от Възложителя 
образци към обявата.
Предвид гореизложеното, Комисията взе следното : РЕШЕНИЕ: ДОПУСКА до оценка
офертата на Участник № 4 - „ДМВ” ЕООД, Град: Мартен, пк 7058, местност „До 
селото”, база „ДМВ”, тел./факс: 08117/22-00, 08117/22-04, e-mail:
trade@dmv.bg - представил оферта Вх.№ 159 / 02-11-2016г. в 13:45 часа;.

Комисията разгледа документите в офертата на Участник № 5 и установи следното:
1.

Списък на документите в офертата - формат на 
участника Да

2.
Административни сведения за участника -  Образец 
№1 Да

3.
Предложение за изпълнение на поръчката 
Приложение №2

Да

4. Ценово предложение
Да

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор Приложение №4 Да

6. Д е к л а р а ц и я
за срок на валидност на офертата Приложение №  5 Да

7. Д е к л а р а ц и я  Приложение № 6
Да

8. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата
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по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Приложение №  7 Да
9. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 

54, ал.1, т.3-5 от ЗОП Приложение №  8 Да
10. Декларация за участието или неучастието на 

подизпълнители Приложение № 9 Да
11. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки Приложение № 11 Да

Относно изискванията на Възложителя, относно Участник № 5, комисията установи:
№ Изисквания на Възложителя Отговаря на изискванията:
1. Участникът трябва да е обединение или да участва в 

такова. Да

2. Участникът следва да докаже, че през последните 3 години е 
изпълнил поне една доставка по предмет единтичен или 
сходен с предмета на поръчката. Под сходен се разбира 
доставка на гориво за образователна/социална/ интитуция, 
училище, ДГ или други.

Да

След като разгледа представените от Участник № 5 документи и сравни направените от 
него предложения с изискванията на възложителя към обявата, както и с критериите за подбор 
за икономическо и финансово състояние, Комисията констатира, че с представените 
документи участникът е доказал че отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата, като изготвените от него документи са съобразно приложените от Възложителя 
образци към обявата.
Предвид гореизложеното, Комисията взе следното : РЕШЕНИЕ: ДОПУСКА до оценка 
офертата на Участник № 5 -„Бултранс Ойл” ООД, Град: Бургас, Адрес: 
ул.”Македония”, № 18, Тел.:089 7896070, e-mail: bultransoil@mail.bg - представил оферта 
Вх.№ 161 / 02-11-2016г. в 15:25 часа;.

Комисията пристъпи към класиране на офертите на петимата участници в процедурата. 

РЕШЕНИЕ:
Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО офертата на У частник № 3 -  "Олимпик- 
ойл" ЕООД, пк 6400 Град: Димитровград, Адрес: ул. "Панорамен път"
Тел.: (+359)0878901001, (+359) 0878 90 2552 E-mail: olimpik oil@mail.bg - представил 
оферта Вх.№ 155 / 02-11-2016г. в 8:50 часа;

Д !

с ценово предложение: Отстъпка от 5,45 % от цената на горивото с
включени всички разходи за изпълнение на доставката.

Комисията класира на ВТОРО МЯСТО офертата Участник № 4 - „ДМВ” ЕООД, 
Град: Мартен, пк 7058, местност „До селото”, база „ДМВ”, тел./факс: 
08117/22-00, 08117/22-04, e-mail: trade@dmv.bg представил оферта Вх.№ 159 / 
02-11-2016г. в 13:45 часа;.

с ценово предложение: Отстъпка от 5,36 % от цената на горивото с включени всички
разходи за изпълнение на доставката.

Комисията класира на ТРЕТО МЯСТО офертата Участник № 2 -  „Омакс” ЕООД 

Град: Ямбол, Адрес:ул.”Васил Карагьозов”,№15 Тел.: 046/66 20 56, Факс: 046/66 20 57, е- 

mail& omax@abv.bg -представил оферта Вх.№ 154 / 02-11-2016г. в 8:40 часа;.

mailto:bultransoil@mail.bg
mailto:olimpik_oil@mail.bg
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с ценово предложение: Отстъпка от 2,50 % от цената на горивото с включени всички
разходи за изпълнение на доставката.

Комисията класира на ЧЕТВЪРТО МЯСТО офертата Участник № 1 „Г ор р ел "  ЕООД 
Град: Пловдив, Адрес:ул. „Пере Тошев“, №5, Телефон: 032 695 990 Факс:032 695 999, 
Мобилен тел. 0887926200, E-mail: mdrketing@gorrel.biz. Web страница:
www.gorrel.biz Вх.№ 153 / 31-10-2016г. в 12:40 часа;.

с ценово предложение: Отстъпка от 2,00 % от цената на горивото с включени всички 
разходи за изпълнение на доставката.

Комисията класира на ПЕТО МЯСТО офертата на Участник № 5 -„ Б у л т р а н с  О й л ” 
ООД, Град: Бургас, Адрес: ул.”Македония”, № 18, Тел.:089 7896070, e-mail:
bultransoil@mail.bg - представил оферта Вх.№ 161 / 02-11-2016г. в 15:25 часа;.

с ценово предложение: Отстъпка от 1,00 % от цената на горивото с включени всички 
разходи за изпълнение на доставката.

РЕШЕНИЕ: Комисията предлага на Възложителя да утвърди протокола от 
работата й, както и да сключи договор за изпълнение на общ ествена поръчка с 
предмет : Доставка на ГОРИВО за нуждите на СУ”Христо Ботев5' град Павел баня

С Участник № 3 -  "Олимпик-ойл" ЕООД, пк 6400 Град: Димитровград, 
Адрес: ул. "Панорамен път" Тел.: (+359)0878901001, (+359) 0878 90 2552 Е- 
mail: olimpik oil@mail.bg - представил оферта Вх.№ 155 / 02-11-2016г. в 8:50 
часа; с ценово предложение: Отстъпка от 5,45 % от цената на горивото
с включени всичри разводи за изпълнение на доставката.

Настоящият протокол се състави на //-.//-2016год., и подписа от членовете на 
Комисията, както слепва :

2.

3.

комг

1 .

:ова Митева -  домакин;

итрова Ройлева -  главен счетоводител;

;ва - зам.директор по учебната дейност;

Добрин Добрев Добрев -  ст.учител.

1огова \  л \
r U  у  У", ^  \  Г  \

пето Ботев’’ гр.Павел баня

Дата на утвърждаване : П.-11-2016 г.
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