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................................... 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ 

ДИРЕКТОР НА НЦОЗА 

 

ДОКЛАД 

 

По чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за резултатите от работата на 
комисията, разгледала и оценила постъпилите електронни оферти в Системата за 
електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) в отговор на писмена покана с 
изх. № 688/13.02.2020 г. за 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. 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

 

В изпълнение на Ваша Заповед РД-100/27.02.2020г. комисията в състав: 
Председател: 
Светлина Стефанова – главен юрисконсулт и началник отдел „Правна помощ и 

обществени поръчки“, и 
Членове: 
Милена Младенова – главен експерт в отдел „Правна помощ и обществени 

поръчки“; 

Анна Малинова – юрисконсулт, главен експерт в отдел „Правна помощ и 
обществени поръчки“; 

със задача: разглеждане и оценка на постъпилите оферти в отговор на писмена 
покана с изх. № 688/13.02.2020 г. по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален 
център за обществено здраве и анализи“,  

изпълни възложената й задача и представя настоящия доклад за резултатите от 
работата си. 

 

Процедурата на вътрешен конкурентен избор на изпълнител се проведе чрез 
СЕВОП. 

 На 27.02.2020 г. от 14.00 часа комисията започна работа. След като се запознаха с 
имената на участниците, подали електронни оферти и с изискванията на възложителя, 
председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от Правилника за прилагане на 
ЗОП. 

В посочения в поканата срок в СЕВОП бяха постъпили три оферти, както следва: 
1. „ПЕТРОЛ“ АД – подадена на 17 февруари 2020 в 15:54:44; 

2. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – подадена на 26 февруари 2020 в 10:42:11; 

3. „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД – подадена на 26 февруари 2020 в 13:50:31 
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С отварянето на подадените оферти приключи публичната част от заседанието на 
комисията. 

Комисията на закрито заседание в същия ден и в същия състав разгледа офертите 
по реда на тяхното постъпване в СЕВОП и провери за наличието и съответствието на 
представените документи и информация с изискванията на възложителя, посочени в 
поканата.  

Комисията установи следните непълноти: участникът „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД не 
е представил подписано с личния електронен подпис или подписано в оригинал на 
хартиен носител пълномощно от Камелия Славейкова Петкова за Петя Тодорова 
Димитрова – подател на офертата 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 членовете на съвета на директорите: Камелия Славейкова Петкова, Мила 
Ивова Петрова, Ваня Игнатова Иванчева, Хакан Бурак Гюнер и от представителя по 
пълномощие Петя Тодорова Димитрова. 

На основание чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗОП,  комисията 
определи срок до 10.03.2020 г., в който участникът „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да 
представи допълнително документи и информация, с които да отстрани посочените от 
комисията непълноти. След приключване на работата си комисията състави Протокол 
№ 1 от 02.03.2020 г., в който се съдържат указанията за отстраняване на установените 
непълноти. Протоколът се изпрати на всички участници в поръчката чрез секция 
„Съобщения“ в СЕВОП и в същия ден да се публикува в профила на купувача на 
интернет страницата на НЦОЗА https://www.ncpha.government.bg/bg/menu-public-

procurement/pp-1-2020-bg. 

 

На 11.03.2020 г. от 10.00 часа комисията в редовен състав проведе закрито 
заседание за проверка на допълнително изискани документи от участника „ШЕЛ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Комисията установи, че в указания срок участникът не е представил 
допълнително изисканите документи с Протокол № 1, 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. 
Комисията прие, че с това са нарушени изискванията на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП и 
единодушно реши да не допусне участника до следващия етап – разглеждане на 
техническото предложение за изпълнение на поръчката. На основание чл. 107, т. 1 във 
връзка с чл. 54, ал. 3 ЗОП, комисията предложи за отстраняване участника „ШЕЛ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, тъй като не е спазил условията, посочени в покана с изх. № 

688/13.02.2020 г. на възложителя. 
Мотивите за отстраняване на участника са следните:  
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 
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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. 

 

На закрито заседание в същия ден и в същия състав комисията разгледа и провери 
по същество техническите предложения на участниците по реда на тяхното постъпване 
в СЕВОП и направи оценка на офертите в общ грид. Комисията установи, че 
участниците „ПЕТРОЛ“ АД и „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са представили 
технически предложения, които отговарят на изискванията на възложителя и се 
допускат до следващия етап – отваряне на ценовите предложения. Комисията изпрати 
до участниците съобщение чрез СЕВОП и в профила на купувача на интернет 
страницата на НЦОЗА https://www.ncpha.government.bg/bg/menu-public-procurement/pp-

1-2020-bg.  

 

На 16.03.2020 г. от 10.00 часа (системно време) комисията в редовния й състав 
продължи своята работа. 

Съгласно подготвения график в СЕВОП ценовите предложения на допуснатите 
участници станаха видими на 16.03.2020 г. в 10.00 часа (системно време) в подменю 

„Отваряне на ценови оферти“. Визуализираха се оферти със следното съдържание: 
1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с предложена отстъпка в размер на 4,1% 

върху стойността на автомобилните горива, като така предложената отстъпка не е по-
ниска от тази, договорена в рамковото споразумение; 

2. „ПЕТРОЛ“ АД, с предложена отстъпка в размер на 3,2% върху стойността на 
автомобилните горива, като така предложената отстъпка не е по-ниска от тази, 
договорена в рамковото споразумение. 

 

Съобразно критерия за оценка „най-ниска цена“ системата автоматично класира 
на първо място участника, предложил най-голяма търговска отстъпка, а на последно 
участника с най-малка отстъпка, а именно: 

Първо място: „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с предложена отстъпка в размер 
на 4,1% върху стойността на автомобилните горива; 

Второ място: „ПЕТРОЛ“ АД, с предложена отстъпка в размер на 3,2% върху 
стойността на автомобилните горива. 

С тези действия приключи публичното заседание на комисията по отварянето на 
ценовите предложения на участниците в СЕВОП. 

На закрито заседание на същата дата, комисията в същия състав констатира, че 
предложените от участниците отстъпки са не по-ниски от тези, договорени в Рамково 
споразумерие СПОР № 23 от 13.11.2019 г. 
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Комисията констатира, че не е налице ценово предложение с повече от 20 на сто 
по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите 
оферти. 

С извършването на тези действия приключи работата на комисията в СЕВОП. 

Въз основа на получените резултати от извършеното в СЕВОП класиране, 
комисията предложи на възложителя да определи за изпълнител на поръчка с предмет: 
„Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на 
национален център за обществено здраве и анализи“ класирания на първо място 
участник – „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като със същия бъде сключен договор за 
изпълнение на поръчката. 

 

С така описаните действия комисия изпълни възложената й задача със Заповед 
РД-100/27.02.2020г. и приключи работата си. 

 

Приложения: 
1. Протокол № 1 от 02.03.2020 г. от работата на комисията; 
2. Протокол № 2 от 16.03.2020 г. от работата на комисията; 
3. Съобщение от 11.03.2020 г., публикувано в профила на купувача на интернет 

страницата на НЦОЗА 

 

 

Председател: 

Светлина Стефанова                           ________________________ 

/гл. юрисконсулт, н-к отдел ППОП/ 

 

Членове: 

Милена Младенова                             _________________________ 

/гл.експерт отдел ППОП/ 

 

Анна Малинова              _________________________ 

/юрисконсулт, гл. експерт отдел ППОП/  

 

 

Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Регламент 

(ЕС) 2016/679. 

 

 

 

 

  

 


