
ПРОТОКОЛ №2 
  

Днес, 02.03.2018 г. в сградата на община Костенец се свика комисията, която да 

разгледа, оцени и класира офертите на участниците в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за нуждите на Община Костенец”, 

открита с Решение №РД-04-17/15.01.2018 г. на Кмета на Община Костенец.  

  Присъстват всички членове на комисията: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец, резервен 

член на комисията. 

 Членове:  

 1. Сашко Георгиев Стайков – главен специалист „Шофьор“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител.  

  

Комисията започна своята работа на 02.03.2018 г. от 11.00 часа, в сградата на 

Община Костенец.  

Участниците са надлежно уведомени за определения ден, час и място за отваряне и 

оповестяване на ценовата оферта. 

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, на заседанието присъства: 

 Катя Матрачийска – упълномощен представител на „АДИМЕКС 2000“ ООД. 

 

І. В съответствие с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, Председателят на комисията отвори и оповести, ценовите 

предложения на допуснатите участници, както следва: 

   1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 121699202 – предлага 3 (три) % 

отстъпка на литър гориво от официално обявените цени в бензиностанциите. 

2. „ПЕТРОЛ“ АД, с ЕИК 831496285 – предлага 3 (три) % отстъпка на литър гориво 

от официално обявените цени в бензиностанциите. 

3. „АДИМЕКС 2000“ ООД, с ЕИК 130342726 – предлага 3 (три) % отстъпка на 

литър гориво от официално обявените цени в бензиностанциите. 

 

С отварянето на цената приключи публичната част от заседанието на Комисията. 

 

ІІ. В закрито заседание комисията провери дали ценовото предложение на 

допуснатите участници е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 

Документацията за участие в процедурата.  

 След извършената проверка, комисията пристъпи към класирането на офертите по 

критерий - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ - предложен от участника % отстъпка на литър гориво от 

официално обявените цени в бензиностанциите. Бе получено следното класиране: 

 

Класация Участник 

Предложена  отстъпка в % на литър 

гориво от официално обявените 

цени в бензиностанциите 

Първо място „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 3 

Първо място „ПЕТРОЛ“ АД 3 

Първо място „АДИМЕКС 2000“ ООД 3 



ІІІ. Предвид това, че в офертите на тримата участници се предлагат еднакви цени и 

съответно се класират на първо място, комисията реши да приложи разпоредбите на чл. 58, 

ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и да проведе на 

15.03.2018 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Костенец, гр.Костенец, 

ул.”Иван Вазов” №2, етаж ІV, публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 

  

За целта комисията прие правила за провеждане на публичен жребий, както 

следва: 

1. Уведомление за датата, часа и мястото за провеждане на публичен жребий да се 

изпрати до всички участници в процедурата и да се публикува на интернет страницата на 

община Костенец, в „Профил на купувача“.  

2. Листове с наименованията на участниците, класирани на първо място, преди 

публичната част на жребия се поставят в бели непрозрачни пликове, които се запечатват. 

3. При публичното провеждане на жребия, пликовете се представят за проверка на 

присъстващите лица по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки за установяване липса на отличителни знаци или други отбелязвания. Поканват се 

лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки да 

подпишат пликовете. При липса на желаещи/неявяване на лицата по чл. 54, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, тримата членове на комисията 

подписват пликовете. 

4. Изтегля се един от пликовете, отваря се и се оповестява името на участника, който 

ще бъде класиран на първо място, след което се отварят и другите пликове за установяване 

участието и на другите участници в жребия. Поканват се лицата по чл. 54, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки да подпишат листовете с 

наименованията на участниците, които са били запечатани в пликовете. При липса на 

желаещи/неявяване на лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, тримата членове на комисията подписват листовете с 

наименованията на участниците. 

5. За изпълнител на поръчката се избира участникът, чието наименование е било 

изтеглено в публичния жребий.  

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не са заявени особени мнения.  

 

За така свършената своя работа, комисията състави настоящия протокол. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 

  Георги Янакиев  ............./П/...................... 

      и членове:  

 

  Сашко Стайков   .............../П/.....................  

 

 

Виолетка Нейчева           ............../П/....................... 


