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УТВЪРЖДАВАМ:  

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 

Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА  

Директор на  Регионална здравна инспекция – Враца 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

от работата на комисия, назначена със заповед № РД-02-5/23.01.2020 г. на Директора на РЗИ - 

Враца, със задача да разгледа, оцени и класира получените чрез Системата за електронно 

възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) оферти в отговор на писмена покана, на основание 

чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за провеждане на вътрешен конкурентен 

избор на изпълнител за възлагане на централизирана обществена поръчка по Рамково 

споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти 

за безналично плащане, за органи на изпълнителната власт и техни администрации”. 

На 27.01.2020 г. от 10.00 ч. в изпълнение на Заповед № РД-02-5/23.01.2020 г. на Директора на 

РЗИ - Враца, се събра комисия в състав: 

1. Председател: Теодора Иванова – директор дирекция АПФСО; 

Членове:  

2. д-р Чавдар Манов – директор дирекция НЗБ; 

3. Мартин Цаньов – старши юрисконсулт,   

със задача да разгледа, оцени и класира получените чрез СЕВОП оферти за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично 

плащане, за нуждите на РЗИ - Враца”. 



Обществената поръчка се провежда електронно чрез уеб-базираната Система за електронно 

възлагане на обществените поръчки, намираща се на адрес: 

https://sevop.minfin.bg/Content/MyTenders.aspx?procedure=FrameworkAgreement под № 1836. 

При запознаване с документацията за процедурата комисията констатира, че на 14.01.2020 г. 

чрез СЕВОП са изпратени покани с до тримата избрани изпълнители по Рамково споразумение 

№ СПОР-23/13.11.2019 г. с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично 

плащане, за органи на изпълнителната власт и техни администрации”, а именно:  

1. ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД; 

2. ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД; 

3. ПЕТРОЛ АД. 

В същия ден поканата и приложенията към нея са публикувани на електронната страница на 

РЗИ - Враца в Профила на купувача на адрес http://www.rzi-

vratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=100. 

Датата и часът за отварянето на получените оферти са определени в раздел „График“ на 

поръчката и са видими за всички участници от датата на изпращане на поканата за участие, с 

оглед на което участниците се считат за уведомени. 

При откриването на заседанието на комисията за отваряне на получените оферти, както и до 

приключване на публичната му част, не бе заявено желание за присъствие на лицата по чл. 54, 

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

Електронно подадените оферти са налични в менюто „Оферти“ на процедурата под № 1836 и 

Системата автоматично ги подрежда по дата и час на постъпване. В определения в поканата 

срок са постъпили три оферти. Редът на постъпването им е, както следва:  

1. ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, 20.01.2020 г., 15.36.01 ч. лице за контакт: Любомир 

Андонов, тел. 029174184, andonov@lukoil.bg. 

2. ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, 22.01.2020 г., 13.09.07 ч. лице за контакт: Петя Димитрова, тел. 

+35929601734, petya.dimitrova@shell.com. 

3. ПЕТРОЛ АД, 22.01.2020 г., 14.09.46 ч., лице за контакт: Катерина Кацева, тел. 029690110, 

zop@petrol.bg. 

След като се запознаха със списъка на участниците, подали електронни оферти, председателят и 

членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП и чл. 51, ал.8 и ал. 13 от ППЗОП. 

Информацията, съдържаща се в офертите стана видима за оценителната комисия в Системата 

след настъпване на определения час за отваряне на офертите, а именно в 15.01 часа на 

27.01.2020 г., като наименованието на всяка оферта представлява линк, който води към пълната 

информация, съдържаща се в тях, всяка от които е със статус 100 % попълнена. 



Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване в СЕВОП и 

проверка за наличието и съответствието на представени документи и информация с 

изискванията на Възложителя, посочени в поканата, като констатира следното: 

1. ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, 20.01.2020 г., 15.36.01 ч. лице за контакт: Любомир 

Андонов, тел. 029174184, andonov@lukoil.bg. Офертата на участника е подписана 

електронно и съдържа поисканите с поканата документи и информация. Приложени са 

декларации за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от 

ЗОП. Приложен е Списък с населените места, за които да се доставят горива. С оглед 

гореизложеното комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на 

Техническото предложение участника. 

2. ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, 22.01.2020 г., 13.09.07 ч. лице за контакт: Петя Димитрова, тел. 

+35929601734, petya.dimitrova@shell.com. Офертата на участника е подписана 

електронно и съдържа поисканите с поканата документи и информация. Приложени са 

декларации за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП с 

индивидуалния възложител. Приложен е Списък с населените места, за които да се 

доставят горива. Комисията установи, че участникът не е прилбожил Декларация за 

удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП. В тази връзка на 

27.01.2020 г. в 15.41 часа, чрез системата СЕВОП е изпатено съобщение за липса на 

декларирани обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП. Такава не е представена. Но във 

връзка с условията за участие в откритата процедура, а именно „Индивидуалният 

възложител следва да постави изискване за деклариране отсъствие на обстоятелства по 

чл.54, ал. 1, т.7 от ЗОП в провежданата от него мини-процедура” комисията допусна 

участника до разглеждане на ценовото му предложение. Установи се, че Шел България 

ЕАД не разполага с обект на територията на град Враца, Оряхово или Бяла Слатина.С 

оглед гореизложеното комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на 

Техническото предложение участника. 

3. ПЕТРОЛ АД, 22.01.2020 г., 14.09.46 ч., лице за контакт: Катерина Кацева, тел. 029690110, 

zop@petrol.bg. Офертата на участника е подписана електронно и съдържа поисканите с 

поканата документи и информация. Приложени са декларации за удостоверяване липсата 

на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП. Приложен е Списък с населените 

места, за които да се доставят горива. С оглед гореизложеното комисията единодушно 

реши да допусне до разглеждане на Техническото предложение участника. 

Комисията премина към разглеждане на раздел „Предложение за изпълнение на поръчката“ в 

Системата за електронно възлагане и констатира, че във всяка оферта е попълнена коректно 

информацията, изискана с поканата за участие в процедурата. Участниците са декларирали, че 

ще изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация, съдържаща се в образеца на 

ценова оферта, в пълно съответствие с изискванията и параметрите, посочени в него, по начина 



и до местата, определени от индивидуалния възложител в поканата за участие. Въз основа на 

направените констатации, комисията единодушно реши да допусне до отваряне на ценовите 

предложения участниците: 

1. ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД; 

2. ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД; 

3. ПЕТРОЛ АД. 

Предвид гореизложеното, комисията взе решение Ценовите предложения на участниците да 

бъдат отворени на 29.01.2020 г. в 15.01 часа (системно време) в СЕВОП, съгласно приложения 

график на процедурата, видим от участниците. 

При отваряне на ценовите оферти, комисията констатира следното: 

Оферти Цена % отстъпка 
ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  95,90 лв. 4,1 
ПЕТРОЛ АД  95,90 лв. 4,1 
ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД  96,00 лв. 4,0 
 
Комисията установи, че участниците ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД и ПЕТРОЛ АД са 

представили идентични ценови оферти, поради което и на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки, на Профил на купувача и в Графика в 

системата СЕВОП, видим от участниците бе качено на 03.02.2020 г. в 16.00 часа, Съобщение за 

провеждане на жребий. 

На 07.02.2020 г. от 10.00 часа в сградата на РЗИ – Враца, комисията, назначена със Заповед № 

РД-02-5/23.01.2020 г., се проведе, на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, публичен жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти на участниците, както следва: 

1. ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД; 
2. ПЕТРОЛ АД.  
На жребия присъстваше упълномощен представител на ПЕТРОЛ АД. 

Жребият се проведе съгласно правилата, упоменати в Съобщението. 

Съгласно проведения жребий първи бе изтеглен плика на ПЕТРОЛ АД. Председателят изтегли и 

отвори и втория плик, поставен в кутията и ще оповести от листчето в плика името на 

участника, класиран на второ място в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а 

именно ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД. 

Във връзка с проведените действия и комисията класира по следния начин участниците от 

публичния жребий: 

Първо място: ПЕТРОЛ АД; 
Второ място: ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД. 
Вследствие на изложеното до тук, комисията предлага на Възложителя следното класиране на 
участниците: 
 



Класиране Име на участника % 
отстъпка 

Първо място ПЕТРОЛ АД  4,1 
Второ място ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  4,1 
Трето място ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД  4,0 
 
Комисията, след разглеждане, оценка и класиране на офертите, като взе предвид всички горни 

констатации и взетите решения, обективирани в настоящия и протокол от работата си, предлага 

възложителят да определи за изпълнител и да сключи договор с класирания на първо място 

участник ПЕТРОЛ АД. 

След извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на този етап от 

процедурата. 

Настоящият протокол се изготви и подписа на 10.02.2020 г. и съгласно чл. 97, ал. 4, изр. второ от 

ППЗОП се представя на Възложителя за утвърждаване.  

 

 

 

 

Комисия в състав: 

1. Председател: Теодора Иванова – директор дирекция АПФСО 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 

 

Членове:  

2. д-р Чавдар Манов – директор дирекция НЗБ 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 

 

3. Мартин Цаньов – старши юрисконсулт 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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