УТВЪРЖДАВАМ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дата: 23.11.2018 г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-14-321/20.11.2018 г. на Председателя на
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) за разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП) при условията и по реда
на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на
горива и аксесоари за автомобилите, собственост на Комисия за защита на личните данни,
чрез зареждане с карти за безналично плащане”.
Днес, 20.11.2018 г. в 11 00 часа, в сградата на Комисията за защита на личните данни,
находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, на основание чл. 97 от Правилника
за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в изпълнение на Заповед № РД-14321/20.11.2018 г. на Председателя на КЗЛД, назначената комисия в състав:
Председател: Валентин Панчев – Началник на отдел „Административно-правно
обслужване“
Членове:
 Ева Милева – Главен юрисконсулт в отдел Административно-правно обслужване.

Адриана Любенова - Главен експерт в отдел „Административно-правно
обслужване” – резервен член,
се събра в пълен състав, с цел разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за
изпълнение на обществената поръчка с предмет „Доставка на горива и аксесоари за
автомобилите, собственост на Комисия за защита на личните данни, чрез зареждане с
карти за безналично плащане”.
Комисията получи представените оферти и Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На основание чл. 51, ал. 8, във вр. с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, членовете на Комисията
попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
При извършване на публичните действия на Комисията не присъстваха представители на
участниците или техни упълномощени лица.
Заседанието на Комисията протече при спазване на следния ред:
I. Комисията разгледа документацията за избор на изпълнител на обществената поръчка с
предмет „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на Комисия за
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защита на личните данни, чрез зареждане с карти за безналично плащане” и констатира
следното:
1. Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с изх. рег. № АПО02-13/07.11.2018 г. е изготвена в съответствие с чл. 187 от ЗОП.
2. Обявата, ведно с Указанията за участие и приложенията, е качена на интернет страницата
на КЗЛД на 07.11.2018 г., а Информация за поръчката е публикувана на Портала за обществени
поръчки под ID № 9082846 от 07.11.2018 г.
3. В Обявата е определен краен срок за подаване на оферти, а именно: 17:00 часа на
14.11.2018 г. и са посочени датата, мястото и часът на отварянето им - на 20.11.2018 г. от 11:00
часа в административната сграда на КЗЛД - заседателната зала.
4. Поради обстоятелството, че в първоначално определения срок за подаване на оферти, в
деловодството на КЗЛД са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП,
Възложителят е удължил срока за подаване на оферти по процедурата до 17:00 часа на
19.11.2018 г.
Комисията констатира, че до изтичането на крайния срок, а именно: 17:00 часа на
19.11.2018 г., в деловодството на КЗЛД, са постъпили 2 (два) броя оферти, както следва, от:
1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 121699202, със седалище и адрес на управление:
гр. София – 1303, бул. „Тодор Александров” № 42, тел.: 02/9174 104, факс: 02/9622 228; e-mail:
rtodorov@lukoil.bg, с вх. рег. № АПО-02-13#2/14.11.2018 г. Същата е постъпила в деловодството
на КЗЛД в 1010 ч. на 14.11.2018 г.
2. „ПЕТРОЛ” АД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч - 5500,
ул. „Търговска” № 12, адрес за кореспонденция: гр. София - 1407, бул. „Черни връх” № 43, тел.:
02/9690300, e-mail: zop@petrol.bg, с вх. рег. № АПО-02-13#4/19.11.2018 г. Същата е постъпила в
деловодството на КЗЛД в 1631 ч. на 19.11.2018 г.
Комисията констатира, че върху опаковките на подадените оферти за участие в
процедурата е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на всяка от тях, които
съответстват на тези в подписания Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Комисията установи целостта на представените пликове.
II. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване
и регистрирането им във входящия регистър.
1. Оферта № 1 за изпълнение на поръчката от „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с вх.
рег. № АПО-02-13#2/14.11.2018 г.
В офертата са представени следните документи:
 Опис на документите, съдържащи се в Офертата;
 Представяне на участника;
 Заявление за участие;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
 Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
 Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
 Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, както следва:
- Брой бензиностанции – 220 бр. находящи се на територията на Република България;
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 Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:
- Търговска отстъпка – 3 % (три процента).
Други документи по преценка на участника.
2. Оферта № 2 за изпълнение на поръчката от „ПЕТРОЛ“ АД, с вх. рег. № АПО-0213#4/19.11.2018 г.
В офертата са представени следните документи:
 Опис на документите, съдържащи се в Офертата;
 Представяне на участника;
 Заявление за участие;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
 Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
 Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
 Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, както следва:
- Брой бензиностанции – над 350 бр. находящи се на територията на Република
България;
 Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:
- Търговска отстъпка – 2,5 % (два процента и половина).
Други документи по преценка на участника.
ІII. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи и
информация за съответствието им с изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя.
След подробно разглеждане на представените от участниците оферти, Комисията
констатира, че са представени всички изискуеми от участниците оферти и същите отговарят на
посочените в Обявата за събиране на оферти и Указанията на Възложителя изисквания за
възлагане на обществената поръчка, поради което ДОПУСКА до оценка и класиране офертите
на следните участници:
1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
2. „ПЕТРОЛ” АД.
IV. Предвид гореизложеното, следвайки предварително заложения в Обявата критерий за
възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”, Комисията пристъпи към оценяване на подадените от
участниците оферти.
След направеният преглед и сравнение на ценовите оферти на участниците, Комисията извърши
следното КЛАСИРАНЕ на участниците:
КЛАСИРАНЕ

УЧАСТНИК

Iво място
IIро място

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„ПЕТРОЛ” АД

Търговска
отстъпка
3%
2,5 %

Комисията класира участника „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД на първо място, като
участник, представил икономически най-изгодна оферта за доставка на горива и аксесоари за
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автомобилите, собственост на Комисия за защита на личните данни, чрез зареждане с карти за
безналично плащане.
V. На основание извършеното класиране на участниците, Комисията ПРЕДЛАГА на
Възложителя да се сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на Комисия за защита на личните
данни, чрез зареждане с карти за безналично плащане” с участника, класиран на първо място,
а именно: „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 121699202, със седалище и адрес на
управление: гр. София – 1303, бул. „Тодор Александров” № 42, тел.: 02/9174 104, факс: 02/9622
228; -108.
Настоящият протокол е съставен на 20.11.2018 г. и заедно с цялата документация по
възлагането на обществената поръчка се предава за утвърждаване на Председателя на Комисия за
защита на личните данни.
Настоящия протокол се подписа без особени мнения.
Комисия в състав:
Председател:
Валентин Панчев

/П/

Членове:
•

Ева Милева

/П/

•

Адриана Любенова

/П/
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