Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА
гр. Враца 3000

ул. „Черни Дрин” № 2

тел/факс: 092/ 66 50 61

тел: 092/62 63 77

e-mail: rzi@rzi-vratsa.com

РЕШЕНИЕ
№ 25-39/11.02.2020 г.
На основание чл. 82, ал. 4, т. 5 от Закона за обществените поръчки, Покана за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично
плащане, за нуждите на РЗИ - Враца”, на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП, ПМС № 385 от
30.12.2015 г., Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г., сключено от Централния орган
за покупки, с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за
органи на изпълнителната власт и техни администрации”, утвърдения от възложителя Протокол
на оценителната комисия, назначена със Заповед № РД-02-5/23.01.2020 г. на Директора на РЗИ
- Враца
I. ОБЯВЯВАМ:
Класирането на участниците в процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за
безналично плащане, за нуждите на РЗИ - Враца” и проведен публичен жребий, както следва:
1-во място: Оферта на участник ПЕТРОЛ АД, с най-висока предложена отстъпка в процент от
официално обявената цена за литър гориво в търговските обекти към момента на закупуването –
4.1%.
2-ро място: Оферта на участник ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, с предложена отстъпка в
процент от официално обявената цена за литър гориво в търговските обекти към момента на
закупуването – 4.1%.
3-то място: Оферта на участник ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД с предложена отстъпка в процент от
официално обявената цена за литър гориво в търговските обекти към момента на закупуването –
4.0%.
Офертите на тримата участници отговарят на ЗОП, Рамково споразумение № СПОР23/13.11.2019 г. и предварително обявените от индивидуалния възложител условия на
обществената поръчка. Офертите на участниците са класирани съобразно утвърдения критерий
„най-ниска цена“ и проведен публичен жребий.

II. Определям участника ПЕТРОЛ АД, класиран на първо място, за изпълнител на обществената
поръчка. С него да бъде сключен договор в срока и при условията на чл. 112 от ЗОП.
Съгласно чл. 196, ал. 2, т. 1 от ЗОП и предвид прогнозната стойност на обществената поръчка, а
именно 30 000, 00 (тридесет хиляди) лева без ДДС, настоящото решение не подлежи на
обжалване.
Решението следва да бъде изпратено на участниците във вътрешния конкурентен избор в
тридневен срок от датата на неговото издаване, както и да бъде публикувано същия ден в
Профила

на
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на
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-

Враца

на

адрес:

http://www.rzi-

vratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=100, заедно с Протокола
от работата на оценителната комисия.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА
Директор на Регионална здравна инспекция – Враца
Информацията е заличена във връзка с чл. 37 от ЗОП и във връзка с чл. 5 параграф 1 и чл. 4
от Регламент (ЕС) 2016/679
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