
УТВЪРДИЛ НА: 

09.12. 2015 г. 

Възложител: АМТИИ – ПЛОВДИВ 

Ректор: .................................................. 

                 (проф. Милчо Василева) 

 

П Р О Т О К О Л  
от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-16-877/27.11.2015 г. на Ректора на 

АМТИИ – Пловдив, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по чл. 101а, ал. 2 

от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Периодични доставки  франко склада 

(петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на 

газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна 

отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необходимите документи за 

качество, произход и акцизни данъчни документи“, обявена с публична покана с уникален код 

9048029 в регистъра на обществени поръчки. 

 

Днес 09.12.2015 г., от 10.00 часа в гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ 2 – АМТИИ – Пловдив , 

ет. 3, кабинет № 33 /Заседателна зала/, се проведе заседание на Комисията, назначена със 

Заповед № № РД–16–877/27.11.2015 г. 

Комисията заседава в състав:  

Председател: Зоя Герасимова - правоспособен юрист; 

Членове:  Константин Мечев - Помощник ректор и  Петър Петров – в качеството му на лице 

притежаващо професионална компетентност свързана с предмета на поръчката. 

 

В 10:00 часа на комисията бе представен регистъра на кандидатите, подали оферти за 

участие в процедурата, както и самите оферти. 

Членовете на комисията представиха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 35, 

ал. 1, т. 2-4 от ЗОП. 

Преди пристъпване към отварянето на офертите се установи, че не присъстват участници 

в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово 

осведомяване и др. лица. 

 

Комисията извърши следното:  



І. Установи три броя подадени оферти, всички в непрозрачни, здрави и запечатани пликове. 

Комисията констатира, че всички оферти са представени в определения от възложителя срок и 

единодушно 

РЕШИ: 

 

1. Пристъпи се към отваряне на оферта вх. № 1/02.12.2015 г. – 11.45 ч. на „Салина 7“ ЕООД гр. 

Хисар. Офертата съдържа документи за съответствие с изискванията на възложителя, 

предложение за изпълнение на поръчката  и ценово предложение.  Комисията констатира, че 

участникът е представил всички документи в определената форма и съдържание изискуеми от 

възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката е съгласно изискванията на 

възложителя. Предлагана цена за 1000 литра газьол 880 лева без ДДС, цената е определена като 

отстъпка от 88 лв. /осемдесет и осем лева/ на 1000 литра газьол. 

 

 

2. Пристъпи се към отваряне на оферта вх. № 2/04.12.2015 г. – 11.50 ч. на „Зара-Е“ ООД гр. 

Стара Загора. Офертата съдържа документи за съответствие с изискванията на възложителя, 

предложение за изпълнение на поръчката  и ценово предложение.  Комисията констатира, че 

участникът е представил всички документи в определената форма и съдържание изискуеми от 

възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката е съгласно изискванията на 

възложителя. Предлагана цена за 1000 литра газьол 907 лева без ДДС, цената е определена като 

отстъпка от 40 лв. /четиридесет и осем лева/ на 1000 литра газьол и остава непроменена за 

целия период на договора. 

 

3. Пристъпи се към отваряне на оферта вх. № 3/04.12.2015 г. – 15.20 ч. на „Арена И. Т.“ ЕООД 

гр. Пловдив. Офертата съдържа документи за съответствие с изискванията на възложителя, 

предложение за изпълнение на поръчката  и ценово предложение.  Комисията констатира, че 

участникът е представил всички документи в определената форма и съдържание изискуеми от 

възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката е съгласно изискванията на 

възложителя. Предлагана цена за 1000 литра газьол 822 лева без ДДС, цената е определена като 

отстъпка от 125 лв. /сто двадесет и пет лева/ на 1000 литра газьол. 

 

ІІ. Комисията класира участниците както следва: 

- Първо място – „Арена-И.Т.“ ЕООД – Пловдив, ЕИК 115824651 - предлагана цена за 1000 

литра газьол 822 лева без ДДС, цената е определена като отстъпка от 125 лв. /сто двадесет и пет 

лева/ на 1000 литра газьол ; 



- Второ място – „Салина 7“ ЕООД, ЕИК 115781068 - предлагана цена за 1000 литра газьол 

880 лева без ДДС, цената е определена като отстъпка от 88 лв. /сто двадесет и пет лева/ на 1000 

литра газьол; 

- Трето място – „Зара-Е“ ООД – Стара Загора, ЕИК 833093660 - предлагана цена за 1000 

литра газьол 907 лева без ДДС, цената е определена като отстъпка от 40 лв. /четиридесет лева/ 

на 1000 литра газьол; 

 

 

Комисията приключи работата си в 12.05 часа на 09.12.2015 г., протоколът надлежно подписан 

от членовете на комисията и на основание чл. 101 г, ал. 4 изречение 2-ро от ЗОП се представя 

на възложителя за утвърждаване. 

 

Председател: ................................                                                            
                      / Зоя Герасимова /    
                                                
Членове: 1. ....................................                               
                    /Константин Мечев/ 
                                   
                 2. .................................. 
                       /Петър Петров/ 


