
П Р О Т О К О Л 
 

от дейността на комисията назначена с Заповед № 53/09.02.2016г. на Кмета на община 
Годеч за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 

„Доставка на горива за автомобилите, собственост на община Годеч” 
 
 

Днес 09.02.2016г. в изпълнение на Заповед № 53/09.02.2016г. на Кмета на община 
Годеч, Комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка обявена чрез публична 
покана, в състав: 
Комисия  в състав: 
Председател :  Огнян Любенов Ненчев – адвокат; 
Членове:  

1. инж. Ангел Радков Ангелов – директор на д-я „ТУЕП”; 
2. Теодора Василева Василева – счетоводител  д-я на „СДОКМДТ”; 

                 
Резервни членове на комисията:  
1. Анелия Арахангелова  Илкова – Асенова – ст.експерт „ОС” в д-я „ТУЕП”; 
2. Ангелина  Светославова  Костадинова- гл.специалист „Районен техник” в д-я „ТУЕП”; 
                 
се събра и  започна работа на 09.02.2016г., в 11:00 часа, в сградата на общинска 
администрация гр.Годеч, ет.2 – заседателна зала. 
             Председателят на Комисията обяви заповедта на Възложителя за назначаване на 
Комисия за провеждане на процедурата и съобщи пред членовете на Комисията, че в 
обявения срок – 16:30 на 08.02.2016г., съгласно входящия регистър на подалите оферти за 
участие, са  подадени 2 /две/ оферти за участие в настоящата процедура  от следните 
участници: 

1. „ПЕТРОЛ” АД ,  адрес гр.София, бул. „Черни връх” № 43, тел.029690 300, факс 
02/9690296, ел. поща:delovodstvo@petrol.bg  - с вх.№ 69.00-17 от 04.02.2016г. – 
11:39 часа;  

2. „МОГИЛА” ЕООД – обект: Газостанция и Бензиностанция – гр.Годеч, адрес 
гр.Годеч-2240, община Годеч, ул. „Русе” №35, тел. 072922962 , ел. поща : 
mogila_eood@mail.bg – с вх.№ 69.00-18 от 08.02.2016г. – 11:48 часа; 

След запознаване с регистъра и обявяване на участниците  в настоящата процедура, 
Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 35, ал.3 от ЗОП за 
отсъствието на обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 
   Комисията пристъпи към отваряне на офертите  в отсъствие на представители на 
участниците. 

Председателя на комисията обяви на членовете ценовите  предложения на 
участниците, представляващи – предложена отстъпка за 1л. гориво за обособената позиция, 
за която са участвали. 

Комисията продължи работата си с проверка на комплектоваността и редовността на 
представените документи и провери съответствието им с приложените списъци на 
документите описани и съдържащи се в офертите на участниците както следва: 

 



- Участник „ПЕТРОЛ” АД е представил оферта  със следните  документи посочени в 
документацията за участие, а именно: 
 
1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата  Образец № 1 
2 Представяне на участника — Образец № 2 
2.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 2. 1 
3 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника в процедурата 
4 Договор за обединение 
5 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както 

и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП-Образец №3 - 2 бр. 

6 Декларация за приемане на условията на проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от 
ЗОП - Образец № 4 - 2 бр. 

7 Списък по чл. 5 1 , ал. 1 , т. 1 от ЗОП - Образец № 5 
8 Декларация за краен разпространител 
8.1. Договор  от 21.07.2014  г.  с  предмет покупко-продажба на горива и 

нефтопродукти - светли горива (автомобилни бензини и газьоли), със страни 
„ЛИТЕКС" АД в качеството на продавач и „ПЕТРОЛ" АД в качеството на купувач, 
придружен с Анекс от 18.07.2015 г. за удължаване срока на действие на договора 

8.2. Оторизационно писмо от «ЛИТЕКС» АД. 
9 Декларации за съответствие на качеството на течните горива 
10 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Образец № 6 
11 Техническо предложение - Образец № 7 
11.1. Списък с обектите на територията на РБългария 
12 Ценови предложения - приложени в отделни запечатани пликове 
12.1. Ценово предложение - Образец № 9 - за Обособена позиция № 1 
12.2. Ценово предложение - Образец № 9 - за Обособена позиция № 2 

 
Комисията провери съответствието на представените документи с приложения списък 

и не установи различия – описаните в списъка документи съответстват на представените 
документи в офертата и на изисканите от Възложителя в документацията за участие. 
Като разгледа представените документи от акционерното дружество, комисията установи,  че 
то отговаря на изисквания за техническите възможности на участниците поставени от 
Възложителя в документацията за участие. 
 

- „МОГИЛА” ЕООД – обект: Газостанция и Бензиностанция – гр.Годеч е 
представило следните документи в офертата си: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 
2. Представяне на участника /образец №2/, включващо декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП 
/образец №2. 1/ 
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за 
липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец №3). 
4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
(по Образец № 4). 
5. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП /по образец №5 от документацията/ 
6. Договор с ТП ДГС Годеч , СЗДП – Враца; 
7. Договор с Община Годеч; 
8. Копие на договор със „САКСА” ООД- София; 



9. Копие на договор горива с „ГАЗТРЕЙД" АД- София; 
10. Сертификат за търговия с петролни продукти ISO 9001:2008; 
11. Декларация  за  съответствие  на  качеството  на  течните  горива  № 480/02. 01.2016г 
12. Декларация  за  съответствие  на  качеството  на  течните горива; 
13. Сертификат за качество на Газ пропан бутан; 
14. Техническо предложение /образец № 7 /за изпълнение на поръчката; 
15. Ценово предложение /образец № 9/ за изпълнение на поръчката по обособена позиция 
№1« Доставка на Бензин А 95 Н за зареждане на автомобилите, собственост на Община 
Годеч»; 
16. Ценово  предложение /образец  №  9/ за  изпълнение  на  поръчката  по обособена 
позиция № 2«Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на автомобилите,   
собственост  на Община Годеч» ; 
17. Ценово  предложение  /образец  №  9/ за  изпълнение  на  поръчката  по обособена 
позиция № №3«Доставка на газ пропан бутан за зареждане на автомобилите,    
собственост    на   Община   Годеч»;   

Като разгледа представените документи от „МОГИЛА” ЕООД - обект: Газостанция и 
Бензиностанция – гр.Годеч, комисията установи,  че представените документи съответстват с 
приложения списък, както и че дружеството отговаря на изискванията за техническите 
възможности на участниците поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците   

за изпълнение на поръчката, като констатира, че същите са изготвени  в съответствие с 
образеца  и с предварително обявените от възложителя условия в публичната покана. 
Участникът  „ПЕТРОЛ” АД  представя  техническо предложение за изпълнение на поръчката  
по обособени позиции : №1 «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на автомобилите, 
собственост на Община Годеч» и  №2: «Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане 
на автомобилите, собственост на Община Годеч».  
Съгласно написаното в предложението, Дружеството  ще  осигури  достъп за зареждане на 
гориво по всяко време на денонощието, на колонка/колонки на територията на община  
Годеч, находящи се на адрес: 
гр. Годеч , ул. „Софийско шосе” №38 – изх. София. 
Комисията отбележи,  че към техническото предложение няма подадена декларация по реда 
на чл.33, ал.4 от ЗОП. 

Към техническото предложение участникът е приложил списък на търговските обекти 
/бензиностанции/ собствени, наети или франчайз на територията на Р България. 
 Техническото предложение за изпълнение на поръчката на втория участник 
„МОГИЛА” ЕООД - обект: Газостанция и Бензиностанция – гр.Годеч е за трите обособени  
позиции - №1: «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на автомобилите, собственост на 
Община Годеч»,  №2: «Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на автомобилите, 
собственост на Община Годеч» и  №3: «Доставка на газ пропан бутан за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч». 
Комисията констатира, че Дружеството ще осигури достъп на автомобилите собственост на 
Община Годеч за зареждане с горива на административен адрес : град Годеч, ул. « Софийско 
шоссе №36. 



Комисията установи още, че към представеното техническо предложение от 
„МОГИЛА” ЕООД - обект: Газостанция и Бензиностанция – гр.Годеч  няма подадена 
декларация за конфиденциалност. 

 
Взимайки в предвид горе написаното Комисията  реши единодушно да пристъпи към 

разглеждане на ценовите предложения от офертите  на участниците. 
Участникът  „ПЕТРОЛ” АД е представил ценово предложение за обособена позиция 

№1 «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на автомобилите, собственост на Община 
Годеч» и  обособена позиция №2: «Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч» в два отделни плика , съгласно изискванията 
на Възложителя. 

 За  обособена позиция №1 «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на автомобилите, 
собственост на Община Годеч» -  за 1л. гориво  автомобилен бензин А-95Н е предложена 
търговска отстъпка – 1,5 %; 

За  обособена позиция №2: «Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч» - за 1 л.гориво дизелово моторно гориво –  
1,5 %; 
 Участникът „МОГИЛА” ЕООД - обект: Газостанция и Бензиностанция – гр.Годеч е 
представил ценово предложение за обособена позиция №1: «Доставка на Бензин А 95Н за 
зареждане на автомобилите, собственост на Община Годеч»,  №2: «Доставка на дизелово 
моторно гориво за зареждане на автомобилите, собственост на Община Годеч» и  №3: 
«Доставка на газ пропан бутан за зареждане на автомобилите, собственост на Община 
Годеч», както следва: 

За обособена позиция №1 «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на автомобилите, 
собственост на Община Годеч» -  за 1л. гориво  автомобилен бензин А-95Н , дружеството 
предлага  търговска отстъпка от  3 %; 

За обособена позиция №2 «Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч» - за 1 л.гориво дизелово моторно гориво –  
5,8 % отстъпка; 
 За обособена позиция №3 : «Доставка на газ пропан бутан за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч» - за 1литър газ пропан бутан за автомобили – 
направената търговска отстъпка е 4%; 
 

Съгласно указанията в документацията участие комисията определи цената на 
доставка за 1 литър гориво на всеки участник, като използва предлаганата отстъпка от 
Участника и цената на Лукойл България в деня на оценяване на предложенията на 
участниците /използва се ценовата листа за горива вътрешен пазар на дребно с ДДС/. 
За деня 09.02.2016г. средните цени на дребно за веригата , видно от направена разпечатка от 
официалния сайт на дружеството са,  както следва: 

- Бензин А95Н – 1,92лв.; 
- Дизелово гориво – 1,85 лв.; 
- Пропан бутан – 0,85 лв.; 

 
 Съгласно предложената отстъпка от  участник „ПЕТРОЛ” АД, комисията определи 
цени за доставка на  1 литър гориво по обособени позиции , както следва: 



- За  обособена позиция №1 «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч»  за 1 литър гориво Бензин А 95Н - 1,89/един 
лев и осемдесет и девет стотинки/ лв.; 

- За  обособена позиция №2 «Доставка на дизелово моторно гориво за 
зареждане на автомобилите, собственост на Община Годеч» - за 1 л.гориво дизелово моторно 
гориво – 1,85  /един лев и осемдесет  и пет стотинки/лв.; 
 

За участник „МОГИЛА” ЕООД-  обект: Газостанция и Бензиностанция – гр.Годеч,  
комисията определи  следните цени 1 литър гориво по обособени позиции използвайки 
предложените отстъпки : 

-  За обособена позиция №1 «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч» -  за 1л. гориво  автомобилен бензин А-95Н  - 
1,86 /един лев и осемдесет и шест стотинки/ лв.; 

- За обособена позиция №2 «Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч» - за 1 л. дизелово моторно гориво –  
1,74 /един лев и седемдесет и четири стотинки/лв.  
 - За обособена позиция №3 : «Доставка на газ пропан бутан за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч» - за 1литър газ пропан бутан за автомобили – 
0,82 /нула лева и осемдесет и две стотинки/лв.; 

Комисията премина към класиране на участниците  в процедурата , като оценката на 
офертите  се извършва по  критерий за оценка –  най-ниска цена, съгласно публичната 
покана и документацията за участие. 

 
Комисията  реши класирането да е следното: 
-  За обособена позиция №1 «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на 

автомобилите, собственост на Община Годеч»  
Първо място : „МОГИЛА” ЕООД - обект: Газостанция и Бензиностанция – гр.Годеч ,   

с определена цена   за 1л. гориво  автомобилен бензин А-95Н   от  1,86 /един лев и осемдесет 
и шест стотинки/ лв.; 

Второ място : „ПЕТРОЛ” АД, с определена цена за 1 литър гориво Бензин А 95Н - 
1,89/един лев и осемдесет и девет стотинки/ лв.; 

 
- За обособена позиция №2 «Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на 

автомобилите, собственост на Община Годеч»  
Първо място : „МОГИЛА” ЕООД - обект: Газостанция и Бензиностанция – гр.Годеч ,   

с определена цена   за 1 л. дизелово моторно гориво – 1,74 /един лев и седемдесет и четири 
стотинки/лв.;  

Второ място : „ПЕТРОЛ” АД, с определена цена за 1 л. дизелово моторно гориво – 
1,85  /един лев и осемдесет  и пет стотинки/лв.; 

 
 - За обособена позиция №3 : «Доставка на газ пропан бутан за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч»  
 

Първо място : „МОГИЛА” ЕООД - обект: Газостанция и Бензиностанция – гр.Годеч,   
с определена цена   за 1 литър газ пропан бутан за автомобили – 0,82 /нула лева и осемдесет 
и две стотинки/лв.; 

 
Настоящия протокол състоящ се от 6/шест/ страници, изготвен в 1 /един / екземпляр и 
съставен на 09.02.2016г.,  както и цялата документация по процедурата се предава на 
Възложителя за утвърждаване , съгласно чл.101, ал.4 от ЗОП. 



 
За верността на гореизложеното Комисията се подписва  в състав както следва: 
 
  
Председател : …………/П/………………… 
                            Огнян Любенов Ненчев 
 
Членове:  
 
1……………/П/………………….. 
инж. Ангел Радков Ангелов  
 
 
2……………/П/………………….. 
Теодора Василева Василева  
 
 
 
Възложител: ………/П/…………………. 
/ Радослав Василев Асенов -  Кмет на община Годеч/ 
 
……12.02.2016 г.…………………………… 
(дата на получаване на протокола) 
 
 
 
 
УТВЪРДИЛ: ………/П/………………… 
/ Радослав Василев Асенов -  Кмет на община Годеч/ 
 
……15.02.2016 г……………………………. 
(дата на утвърждаване) 
 


