РЕШЕНИЕ

№ РД -138 от 17.03.2020г.

На основание чл. 82, ал. 4, т. 5 от ЗОП във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗОП и утвърден
доклад на комисията, назначена със Заповед № РД-100/27.02.2020г. на Директора на
НЦОЗА – доц. д-р Христо Хинков, дм, за работата й при провеждане на вътрешен
конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален
център за обществено здраве и анализи“, по сключено Рамково споразумение № СПОР
23 от 13.11.2019 г.
I.
ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците при предварително обявен критерий „най-ниска цена“ в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за
безналично плащане за нуждите на Национален център за обществено здраве и анализи“,
по сключено Рамково споразумение № СПОР 23 от 13.11.2019 г., както следва:
Първо място: „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с предложена цена в размер на
95,90 лв. (деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки) и отстъпка в размер на 4,1%
(четири цяло и един процента) върху стойността на автомобилните горива;
Второ място: „ПЕТРОЛ“ АД, с предложена цена в размер на 96,80 лв. (деветдесет
и шест лева и осемдесет стотинки) и отстъпка в размер на 3,2% (три цяло и два процента)
върху стойността на автомобилните горива.
II.
ОПРЕДЕЛЯМ:
за изпълнител на обществената поръчка участника „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
предложил най-ниска цена и класиран на първо място.
III.
ОТСТРАНЯВАМ:
участника „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД на основание чл. 107, т. 1 във връзка с чл. 54, ал. 3
ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията в покана за участие с изх. № 688/13.02.2020 г.
на възложителя.
Мотиви за отстраняване: в Протокол № 1 от 02.03.2020 г. на комисията, на
основание чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗОП, е даден срок за представяне
на допълнителни документи от участника „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, а именно:
пълномощно от Камелия Славейкова Петкова за Петя Тодорова Димитрова, подписано с
личен електронен подпис или подписано в оригинал на хартиен носител, както и
подписани с личен електронен подпис или в оригинал на хартиен носител декларации по

чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП по приложения образец от: Камелия Славейкова Петкова, Мила
Ивова Петрова, Ваня Игнатова Иванчева, Хакан Бурак Гюнер и Петя Тодорова
Димитрова. Съгласно констатациите в Протокол № 2 на комисията, участникът не е
представил изисканите документи в указания срок.
На основание т. 9 от Общите условия за работа със СЕВОП, когато в офертата се
съдържат документи, изискващи самостоятелно подписване (ЕЕДОП, декларации,
пълномощни и др.), те се подписват самостоятелно с личния електронен подпис на
задълженото лице. Участникът не е спазил това изискване, тъй като не е представил
допълнително изисканото пълномощно от Камелия Славейкова Петкова за Петя
Тодорова Димитрова, подписано по указания начин. На основание чл. 54, ал. 2 и 3 ЗОП и
т. 6.3. от поканата на възложителя, декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП следва да се
попълни и подпише с електронен подпис от всички представляващи участника лица
съгласно Търговския регистър, както и от физическото лице, което го представлява по
пълномощие. Участникът не е спазил това изискване, тъй като не е представил
допълнително изисканите декларации по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП по приложения образец
от Камелия Славейкова Петкова, Мила Ивова Петрова, Ваня Игнатова Иванчева, Хакан
Бурак Гюнер и Петя Тодорова Димитрова. Поради тези причини в Протокол № 2
комисията е предложила за отстраняване участника „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, тъй като
не е спазил условията, посочени в покана с изх. № 688/13.02.2020 г. на възложителя.
IV. На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП (редакция до 01.11.2019 г.) във вр. с § 131, ал. 3
от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. в ДВ, бр. 102 от 2019 г.) настоящото решение да бъде
изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му.
На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП (редакция до 01.11.2019 г.) във вр. с § 131, ал. 3 от
ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. в ДВ, бр. 102 от 2019 г.) и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за
прилагане на ЗОП решението да бъде публикувано в профила на купувача на интернет
страницата на НЦОЗА на адрес: https://ncpha.government.bg/bg/menu-publicprocurement/pp-1-2020-bg в деня на изпращането му.
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