
ПРОТОКОЛ 
 

За разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за 
доставка, по реда на чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две 
могили за отоплителен сезон зима 2018 г./пролет 2019 г.”, съставен на основание чл. 97, ал. 
4 от ППЗОП. 

 
 
 
 

Днес, 09.10.2018 г, в 10.30 ч., в сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев” на адрес: гр. 
Две могили, ул. „Чавдар Войвода” № 1, се проведе открито заседание на Комисия в състав: 

Председател: Румен Станков Обретенов – учител професионална подготовка 

Членове: 1. Росица Великова Илиева – ЗАС; 

      2. Миню Великов Добрев – водач на МПС и домакин 

със задача да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за възлагане на 
обществена поръчка за доставка, по реда на чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
с предмет: „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К. А. Тимирязев за 
отоплителен сезон зима 2018 г. / пролет 2019 г.“. 

Комисията е назначена със Заповед № 67/09.10.2018 г. на Директора на ПГСС „К. 
А. Тимирязев” – гр. Две могили. На 27.09.2018 г. в профила на купувача е публикувана обява 
за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, като на същата дата е публикувана и кратка 
информация за обявата на Портала за обществени поръчки. 

Комисията започна работа след като от деловодителя бе предаден списък с 
подадените оферти и след като включените в състава на Комисията лица подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Установено бе, че в определеният в обявата срок са постъпили две оферти за 
участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите 
на ПГСС „К. А. Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2018 г./ пролет 2019 г.” 

• Оферта с вх. № 42/09.10.2018 г., регистрирана в 09:20 ч. от „Топливо” 
АД, със седалище: гр. София 1000, ул. „Солунска” № 2. 

• Оферта с вх. №43/08.10.2018 г., регистрирана в 14:03 часа от „Лашев 
топливо” ООД, със седалище: гр. Две могили, ул. „Христо Ботев” № 4. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване: 

Оферта с вх. № 42/09.10.2018 г., регистрирана в 09:20 ч. от „Топливо” АД, със 
седалище: гр. София 1000, ул. „Солунска” № 2 – Офертата е представена в непрозрачен 
плик, с ненарушена цялост, състой се от 23 бр. листи. Установи се, че офертата съответства 
на изискванията в ЗОП и ППЗОП и на условията в документацията, посочени от възложителя. 



Констатира се, че участникът е представил всички изискуеми документи и коректно 
попълнени декларации. Няма липсващи документи или констатирани нередовности. 

Комисията обяви ценовото предложение на допуснатия участник, изготвено по 
образец. Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 265,00 лева (двеста и 
шестдесет и пет лева), без ДДС за 1 тон въглища или обща цена 39 750,00 лева без ДДС за 150 
тона въглища. 

Оферта с вх. №43/08.10.2018 г., регистрирана в 14:03 часа от „Лашев топливо” 
ООД, със седалище: гр. Две могили, ул. „Христо Ботев” № 4 - Офертата е представена в 
непрозрачен плик, с ненарушена цялост, състой се от 22 бр. листи. Установи се, че офертата 
съответства на изискванията в ЗОП и ППЗОП и на условията в документацията, посочени от 
възложителя. Констатира се, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
коректно попълнени декларации. Няма липсващи документи или констатирани нередовности. 

Комисията обяви ценовото предложение на допуснатия участник, изготвено по 
образец. Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 281,67 лева (двеста и 
осемдесет и един лева, 67 ст.), без ДДС за 1 тон въглища или обща цена 42 250,50 
(четиридесет и две хиляди двеста и петдесет лева, 50 ст.) лева без ДДС за 150 тона въглища. 

След извършване на тези действия, комисията обяви публичната част от 
заседанието за приключила. 

При преглед на приложената документация от допуснатите участници, се 
установи, следното: 

Оферта с вх. № 42/09.10.2018 г., регистрирана в 09:20 ч. от „Топливо” АД 
Участникът предлага да доставя въглища донбас, зърнометрия 25-60 мм, 

минимална калоричност 5800 ккал, допустима влага 10,5%, насипни. Срокът за изпълнение на 
поръчката е съобразно графика в документацията за участие. Срокът на валидност на 
предложението е до 31.05.2019 г. Видно от представеният списък на доставките – образец 
№8, участникът отговаря на заложените от Възложителя условия, като е изпълнил 4 доставки 
за последните 3 години. Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители. 

Оферта с вх. №43/08.10.2018 г., регистрирана в 14:03 часа от „Лашев топливо” 
ООД 

Участникът предлага да доставя въглища донбас, зърнометрия 25-60 мм, 
минимална калоричност 5800 ккал, допустима влага 10,5%, насипни. Срокът за изпълнение на 
поръчката е съобразно графика в документацията за участие. Срокът на валидност на 
предложението е до 02.06.2019 г. Видно от представеният списък на доставките – образец 
№8, участникът отговаря на заложените от Възложителя условия, като е изпълнил 11 
доставки за последните 3 години. Участникът е декларирал, че няма да ползва 
подизпълнители. 

Комисията предлага на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили да 
сключи договор за доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К. А. 
Тимирязев” – гр. Две могили за отоплителен сезон зима 2018 г./пролет 2019 г. с участника 
„Топливо” АД. 

Настоящият протокол се състави на 09.10.2018 г., на основание чл. 97, ал. 4 от 
ППЗОП, и бе представен на Възложителя за утвърждаване. 



Копие на утвърдения протокол да бъде публикувано в профила на купувача на 
възложителя и да бъде изпратено в същия ден на участниците в процедурата. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател:   

……………………………. 

Членове:   

1.……………..………  

2. ……………………….. 

 

 

 

 


