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П Р О Т О К О Л  №  2  
 
 
от обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет:  “Покупка на 

течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично 

плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на 

зелени площи, собственост на Община Две могили”  открит с Решение  № 851  от  
26.07.2016 година на Кмета на Община Две могили 

 
 Днес 18.07.2016 година. в община Две могили, се събра комисия, назначена със 
заповед №923/18.08.2016 година на кмета на община Две могили за събиране, разглеждане и 
оценяване на оферти за обществена поръчка с предмет: “Покупка на течни горива – 

бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за 

нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, 

собственост на Община Две могили”  ,  в състав: 
Председател: Бисер Йончев  – заместник – кмет на Община Две могили  
        Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
        Наталия Георгиева- финансов контрольор  
Господин Йончев откри заседанието и пристъпи към разглеждане и оценка, съгласно 

утвърдената от Възложителя методика 

 

Участник № 1 – „ПЕТРОЛ” АД,   гр. София 

Показател 1 –„Търговска отстъпка в % от официално обявените цени в 

бензиностанциите на участника за бензин А95 –Н ” с максимален брой точки -100. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-високата 
търговска отстъпка по следната формула: 

      ОБ=100 x   
maxОб

Обn
, където 

● 100  са максималните точки по показателя; 
● Обn- отстъпката предложена от n-тия участник; 
● Обmax- най-голямата отстъпка, предложена от участник; 
Точките  по първия показател на n-участник се получават по следната формула 
П1=ОБ х 30%, където 30% е относително тегло на показателя 
Забележка : Участник, който предложи търговска отстъпка 0% при извършване 

на оценка ще получи 1 точка.  
           Показател 2 –„Търговска отстъпка в % от официално обявените цени в 

бензиностанциите на участника за дизелово гориво” с максимален брой точки -100. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-високата 
търговска отстъпка по следната формула: 

      ОД=100x   
maxОд

Одn
, където 

●100 са максималните точки по показателя; 
● Одn- отстъпката предложена от n-тия участник; 
● Одmax- най-голямата отстъпка, предложена от участник; 



Точките  по първия показател на n-участник се получават по следната формула 
П2=ОД х 30%, където 30% е относително тегло на показателя 
Забележка : Участник, който предложи търговска отстъпка 0% при извършване 

на оценка ще получи 1 точка.  
 

Оферта № 1 – „Петрол” АД -гр. София. Предлаганата търговска отстъпка е :1.8 % за 
бензин А95Н  или цената е 1.66 лева на литър гориво без ДДС и търговка отстъпка 1.8 
% за дизелово гориво или 1.62  лева на литър гориво без ДДС.  

 

Получени оценки по показатели: 

 

● Оферта №1 –„Петрол” АД- гр. София  

Получени оценки от участника по показатели: 

1.Показател “Търговска отстъпка в % от официално обявените цени в 

бензиностанциите за бензин А95”-30  точки 

2.Показател “Търговска отстъпка в % от официално обявените цени в 

бензиностанциите за дизелово гориво”-30 точки 

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на участника, 
съгласно утвърдената методика, както следва: 

Показател 3 –„Предлагана цена за бензин А95-Н ” с максимален брой точки -100. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най- ниската цена  
по следната формула: 

      ЦБ=100x   
Цпбn

Цпб min
, където 

●100 са максималните точки по показателя; 
● Цпбmin- най-ниската предложена единична цена лв./л без ДДС за бензин А95 от 
участник; 
● Цпбn- предложена единична цена лв./л без ДДС за бензин А95 от n-тия участник; 
 
Точките  по първия показател на n-участник се получават по следната формула 
П3=ЦБ х 20%, където 20% е относително тегло на показателя 
 
Показател 4 –„Предлагана цена за дизелово гориво” с максимален брой точки -100. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската цена  
по следната формула: 

      ЦД=100 x   
Цпдn

Цпд min
, където 

●100 са максималните точки по показателя; 

● Цпдmin- най-ниската предложена единична цена лв./л без ДДС за дизелово гориво от 

участник; 

● Цпдn- предложена единична цена лв./л без ДДС за дизелово гориво от n-тия 
участник; 



Точките  по първия показател на n-участник се получават по следната формула 
П4=ЦД х 20% където 20% е относително тегло на показателя 

3.Показател “Предлагана цена за бензин А95 – 20 точки 

4.Показател “Предлагана цена за дизелово гориво – 20 точки 

Комплексна оценка на участник  № 1 – „Петрол” АД -гр. София - 100 точки 

Комисията класира на I място „ПЕТРОЛ” АД, гр. София 

 

Въз основа на извършеното класиране съгласно Методиката за оценка на офертите, 
комисията предлага на Възложителя да сключи Договор за “Покупка на течни горива 

– бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, 

за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени 

площи, собственост на Община Две могили” с „ПЕТРОЛ” АД, гр. София класиран 
на 1 място.  

 

Комисията приключи своята работа на 25.08.2016г. и на основание чл. 60, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки  изготвил Доклад за 
ресулзтатите от работата си. 
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1.   (п)              2.  (п)   3      (п) 
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