
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-95/20.03.2018 г., гр. Костенец 

  

 За класиране на участник и определяне на изпълнител на обществена поръчка.  

  

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати с мотиви подробно изложени в Протокол №1 от 23.02.2018 г., Протокол №2 от 

02.03.2018 г., Протокол №3 от 15.03.2018 г. и Доклад с изх.№12-5 от 20.03.2018 г. на 

комисия, назначена със Заповед №РД-04-59 от 23.02.2018 г. на Кмета на Община Костенец 

за провеждане на открита процедура 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, Обявление с №824437 за която обществена поръчка е 

публикувано в Регистъра за обществени поръчки по преписка №00484-2018-0001 от 

15.01.2018 г., електронна преписка в профила на купувача: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-dostavka-na-avtomobilni-goriva-obshtina-Kostenetz  

  

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-5 от 20.03.2018 г. на Община Костенец от 

работата на комисия по провеждане 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. 

  ІІ. Класирам участниците в 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, според критерий за оценка „най-ниска цена“ и в най-пълно 

съответствие с предварително обявените условия на процедурата, след проведен публичен 

жребий между класираните на първо място участници, както следва: 

На първо място „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 121699202 

- предложена отстъпка от 3 % /три процента/ на литър гориво от официално 

обявените цени в бензиностанциите; 

На второ място „ПЕТРОЛ“ АД, с ЕИК 831496285 

- предложена отстъпка от 3 % /три процента/ на литър гориво от официално 

обявените цени в бензиностанциите;  

На второ място „АДИМЕКС 2000“ ООД, с ЕИК 130342726  

- предложена отстъпка от 3 % /три процента/ на литър гориво от официално 

обявените цени в бензиностанциите  

 ІІІ. Определям за изпълнител 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, както следва: 

 „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 121699202, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Възраждане, 

п.к.1303, бул. “Тодор Александров“ №42, тел.: 02/9174104, факс: 02/9622228, електронна 

поща: rtodorov@lukoil.bg, представлявано от Валентин Василев Златев – Управител. 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията – 

гр.София, бул.„Витоша” №18, в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:............../П/.............................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
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