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ПРОТОКОЛ №2
На 21.05.2020 год., в 10,00 часа, в ТСВ ЕАД в изпълнение на Заповед № РД-1710/30.04.2020 год., на Изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, и след изтичане на срока
по чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тошко Русенов - Заместник - директор на дирекция
„Строителство“, ТСВ ЕАД
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Светла Семова - Счетоводител, дирекция ФИ, ТСВ ЕАД
2. Гео Георгиев - Адвокат, ТСВ ЕАД
СЕКРЕТАР: Ирина Косева - Главен експерт, отдел ОП, ТСВ ЕАД,
проведе второто си заседание, и продължи работата си, със задача да определи
допустимостта на участниците „Орбико България“ ЕООД и „Промишлени системи“
ООД в процедурата за възлагане на обществената поръчка и да разгледа техническите
предложения на допуснатите участници, за съответствието им с предварително
обявените условия на Възложителя.
Поради отсъствие по обективни причини и направен самоотвод, съгласно чл. 51,
ал.9, т. 1 от ППЗОП, от председателя на комисията - инж. Красимир Василев - Директор
на дирекция „Строителство“, ТСВ ЕАД, в съответсвие чл.51, ал.11 от ЗОП, същия бе
заместен от определения със Заповед № РД-17-10/30.04.2020 год., на Изпълнителния
директор на ТСВ ЕАД, резервен член на комисията инж. Тошко Русенов - Заместник директор на дирекция “Строителство“, ТСВ ЕАД, в качеството му на председател на
комисията. Г-н Тошко Русенов, представи и подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.
В съответветствие с чл.54, ал.8 от ППЗОП и т.2.8. от раздел V. от документацията
на Възложителя, Протокол №1 с констатациите на комисията, относно редовността и
cboiBeiciBHciu на документите и информацията на участниците, с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя, бе изпратен до
всички участници в процедурата, както следва:
-До участника „Карио“ ООД - с писмо изх. № 932/08.05.2020 г.
-До участника „Ю найтед Ойлс България“ ООД —с писмо изх. № 933/08.05.2020 г.
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-До
-До
-До
-До

участника „Орбико България“ ЕООД - с писмо изх. № 936/08.05.2020 г.
участника „Промишлени системи“ ООД - с писмо изх. № 931/08.05.2020 г.
участника „Елит Кар“ ООД - с писмо изх. № 934/08.05.2020 г.
участника „Церб -Трейд“ ЕООД - с писмо изх. № 935/08.05.2020 г.

Протокол № 1 бе публикуван и па профила на купувача на Възложителя на адрес:
http://tsv.bg/buyers. в деня на изпращането му до всички участници на 08.05.2020 г.
На база отразените констатации в Протокол №1, относно съответствието на
документите на участниците „Орбико България“ ЕООД и „Промишлени системи“ ООД
с изискванията за подбор и лично състояние, поставени от Възложителя, комисията, в
съответствие с чл.54, ал.9 от ППЗОП и т.2.8. - 2.9. от раздел V. от документацията на
Възложителя, им предостави срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на
получаване на Протокол №1, за представяне на допълнително изисканите от нея
документи.
Комисията установи, че от двамата участници в процедурата са постъпили
допълнително представени документи, както следва:
- От участника „Промишлени системи“ ООД - с придружително писмо вх.
№ 1349/18.05.2020 г.;
- От участника „Орбико България“ ЕООД - в запечатан непрозрачен плик - вх.
№ 1350/18.05.2020 г.
Комисията, констатира, че допълнително изисканите документи са представени в
законоустановения срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на Протокол
№1, видно от обратните разписки за получаването му: на 12.05.2020 г., от участника
„Промишлени системи“ ООД и на 13.05.2020 г., от участника „Орбико България“ ЕООД.
Комисията, пристъпи към разглеждане на допълнително представените
документи от двамата участници, проверка за съответствието им с критериите за подбор
и лично състояние поставени от Възложителя и допустимостта им в процедурата.
1. „Промишлени системи“ ООД - вх. № 1349/18.05.2020 г
При извършената проверка, комисията установи, че участникът допълнително е
представил следните документи и доказателства:
- Опис на представените документи;
- Нов еЕЕДОП с коректно попълнена и коригирана информация, касаеща
извършените доставки, с посочени стойностите, датите и получателите, в списък,
съгласно образеца в еЕЕДОП, и в съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя. Посочената от участника в еЕЕДОП информация отразява периода на
извършваните доставки по съответни получатели.
-Доказателства/удостоверения /пет броя/, от получателите на извършените
доставки с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, съответстващи с
посочените в списъка в еЕЕДОП. с информация за стойностите, началната и крайната
дата за изпълнението им. Представените от участника доказателства са съответни на
изброените в приложената от него Справка за доставки на смазочни масла и други
продукти за три години по клиенти.
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Комисията, установи, че участникът е представил документи и доказателства в
съответствие с критериите за подбор и лично състояние поставени от Възложителя и
допуска офертата му до по нататъшно участие в процедурата.
2. „Орбико България“ ЕООД - вх. № 1350/18.05.2020г.
При извършената проверка, комисията установи, че участникът допълнително е
представил следните документи и доказателства:
-Нов еЕЕДОП с променена съответната информация, касаеща доказването на
техническите и професионалните му способности. Същата визира завършени договори
за изпълнени доставки с предмет идентични или сходни с предмета на поръчката.
еЕЕДОП на участника е представен в съответствие с предварително обявените условия
на Възложителя.
-Доказателства за извършени доставки /три броя,/ с предмет идентични или
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, началната и крайната дата за
изпълнението им и получателите /“Петрол ДМ“ ЕООД, „Сени Марин“ ООД и „Инсист
2“ ООД/ па извършените доставки, съответни на посочените в списъка в еЕЕДОП.
Комисията, установи, че участникът е представил документи и доказателства в
съответствие с критериите за подбор и лично състояние поставени от Възложителя и
допуска офертата му до по нататъшно участие в процедурата.
Комисията, пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
допуснатите всички участници, за съответствието им с предварително обявените условия
на Възложителя.
1. „Карио“ ООД - вх. № 1133/28.04.2020 г., 13:03 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал
документът по т. 3.7. от раздел НЕ, от документацията на Възложителя - Предложение
за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и
изискванията на Възложителя, по образец - Приложение № 1, и подписан от законно
представляващото участника лице.
Участникът, изцяло изразява съгласие с условията на Възложителя, посочени в
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка,
включително и със срока на валидност на офертите.
Участникът, предлага да достави за потребностите на Възложителя смазочни
материали - масла, греси и спирачни течности в описания обем - по видове, количества
и технически характеристики в съответствие с посочените в Техническата спецификация
от документацията за участие на Възложителя.
Участникът, гарантира, че ще доставя продуктите по видове и количества, за целия
срок на действие на договора до 48 (четиридесет и осем) часа, след получена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка (електронна поща/факс) франко клоновете на ТСВ
ЕАД на територията на Р България при условията в проекта на договора. Доставките
за всяка партида продукти, ще бъдат придружени със съответната документация,
съгласно Т .1 -Т .З от Техническото му предложение, в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя.
При поискване от Възложителя, участникът се задължава в срок, не по-късно от 2
дни, считано от датата на искането да изпрати безплатно цялата систематизирана
информация /месечна, както и за период различен от месечния/, относно данните за
извършените доставки за всяка партида смазочни продукти по видове и количества и
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точен адрес на доставка, по електронен път на Възложителя на посочен от него адрес, и
в писмен вид.
Участникът, гарантира, че върху всяка една опаковка/разфасовка на доставените
от него смазочни материали, предмет на поръчката, ще има етикет с надпис на български
език с наименованието на продукта, името па производителя, дата на производство и
срок на годност. Всяка опаковка/разфасовка, задължително ще бъде придружавана от
указание за употреба на български език.
При наличие на рекламация от страна на Възложителя, относно вида, качеството
или количеството на доставяните продукти, предмет па поръчката, ще отстрани
нередностите по начина, в сроковете, и при условията на чл.8 от проекта на договора.
Участникът, декларира, че ще носи имуществена отговорност в пълен размер,
в случай на причинени щети и пропуснати ползи вследствие повреди на машините,
поради несъответствие на показателите на доставените от него еквивалентни масла, с
тези на специфицираните марки от Техническата спецификация на Възложителя.
Участникът, предлага срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца, считано от
датата на сключване на договора.
След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия,
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.
2. „Ю найтед Ойлс България“ ООД - вх. № 1150/29.04.2020 г., 10:37 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал
документът по т. 3.7. от раздел III., от документацията на Възложителя - Предложение
за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и
изискванията на Възложителя, по образец - Приложение № 1, и подписан от законно
представляващото участника лице.
Участникът, изцяло изразява съгласие с условията на Възложителя, посочени в
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка,
включително и със срока на валидност на офертите.
Участникът, предлага да достави за потребностите на Възложителя смазочни
материали - масла, греси и спирачни течности в описания обем - по видове, количества
и технически характеристики в съответствие с посочените в Техническата спецификация
от документацията за участие на Възложителя.
Участникът, гарантира, че ще доставя продуктите по видове и количества, за целия
срок на действие на договора до 48 (четиридесет и осем) часа, след получена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка (електронна поща/факс) франко клоновете на ТСВ
ЕАД на територията на Р България при условията в проекта на договора. Доставките
за всяка партида продукти, ще бъдат придружени със съответната документация,
съгласно т.1-т.З от Техническото му предложение, в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя.
При поискване от Възложителя, участникът се задължава в срок, не по-късно от 2
дни, считано от датата на искането да изпрати безплатно цялата систематизирана
информация /месечна, както и за период различен от месечния/, относно данните за
извършените доставки за всяка партида смазочни продукти по видове и количества и
точен адрес на доставка, по електронен път на Възложителя на посочен от иего адрес, и
в писмен вид.
Участникът, гарантира, че върху всяка една опаковка/разфасовка на доставените
от него смазочни материали, предмет на поръчката, ще има етикет с надпис на български
език с наименованието на продукта, името на производителя, дата на производство и

4

срок на годност. Всяка опаковка/разфасовка, задължително ще бъде придружавана от
указание за употреба на български език.
При наличие на рекламация от страна на Възложителя, относно вида, качеството
или количеството на доставяните продукти, предмет иа поръчката, ще отстрани
нередностите по начина, в сроковете, и при условията на чл.8 от проекта на договора.
Участникът, декларира, че ще носи имуществена отговорност в пълен размер,
в случай на причинени щети и пропуснати ползи вследствие повреди на машините,
поради нссъответс 1 вие на показагелиге на доставените от него еквивалентни масла, с
тези на специфицираните марки от Техническата спецификация на Възложителя.
Участникът, предлага срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца, считано от
датата на сключване на договора.
След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия,
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.
3. „Орбико България“ ЕООД - вх. № 1151/29.04.2020 г., 10:40 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал
документът по т. 3.7. от раздел III., от документацията на Възложителя - Предложение
за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и
изискванията на Възложителя, по образец - Приложение № 1, и подписан от
упълномощено от законно представляващото участника лице, съгласно приложено в
офертата копие на заверено от участника пълномощно № 247/03.04.2020 г.
Участникът, изцяло изразява съгласие с условията на Възложителя, посочени в
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка,
включително и със срока на валидност на офертите.
Участникът, предлага да достави за потребностите на Възложителя смазочни
материали - масла, греси и спирачни течности в описания обем - по видове, количества
и технически характеристики в съответствие с посочените в Техническата спецификация
от документацията за участие на Възложителя.
Участникът, гарантира, че ще доставя продуктите по видове и количества, за
целия срок на действие на договора до 48 (четиридесет и осем) часа, след получена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка (електронна поща/факс) франко клоновете на ТСВ
ЕАД на територията на Р България при условията в проекта на договора. Доставките
за всяка партида продукти, ще бъдат придружени със съответната документация,
съгласно т. 1-т.З от Техническото му предложение, в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя.
При поискване от Възложителя, участникът се задължава в срок, не по-късно от 2
дни, считано от датата на искането да изпрати безплатно цялата систематизирана
информация /месечна, както и за период различен от месечния/, относно данните за
извършените доставки за всяка партида смазочни продукти по видове и количества и
точен адрес на доставка, по електронен път на Възложителя на посочен от него адрес, и
в писмен вид.
Участникът, гарантира, че върху всяка една опаковка/разфасовка на доставените
от него смазочни материали, предмет на поръчката, ще има етикет с надпис на български
език с ниимеповппиото на продукта, името на произведи [ели, дата па производство и
срок на годност. Всяка опаковка/разфасовка, задължително ще бъде придружавана от
указание за употреба на български език.
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При наличие на рекламация от страна на Възложителя, относно вида, качеството
или количеството на доставяните продукти, предмет на поръчката, ще отстрани
нередностите по начина, в сроковете, и при условията на чл.8 от проекта па договора.
Участникът, декларира, че ще носи имуществена отговорност в пълен размер,
в случай на причинени щети и пропуснати ползи вследствие повреди на машините,
поради несъответствие на показателите на доставените от него еквивалентни масла, с
тези на специфицираните марки от Техническата спецификация на Възложителя.
Участникът, предлага срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца, считано от
датата на сключване на договора.
След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия,
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.
4. „Промишлени системи“ ООД - вх. № 1156/29.04.2020 г., 11:18 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал
документът по г. 3.7. от раздел III., от документацията на Възложителя - Предложение
за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и
изискванията на Възложителя, по образец - Приложение № 1, и подписан от законно
представляващото участника лице.
Участникът, изцяло изразява съгласие с условията на Възложителя, посочени в
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка,
включително и със срока на валидност на офертите.
Участникът, предлага да достави за потребностите на Възложителя смазочни
материали - масла, греси и спирачни течности в описания обем - по видове, количества
и технически характеристики в съответствие с посочените в Техническата спецификация
от документацията за участие на Възложителя.
Участникът, гарантира, че ще доставя продуктите по видове и количества, за
целия срок на действие на договора до 48 (четиридесет и осем) часа, след получена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка (електронна поща/факс) франко клоновете на ТСВ
ЕАД на територията на Р България при условията в проекта на договора. Доставките
за всяка партида продукти, ще бъдат придружени със съответната документация,
съгласно тЛ-т.З от Техническото му предложение, в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя.
При поискване от Възложителя, участникът се задължава в срок, не по-късно от 2
дни, считано от датата на искането да изпрати безплатно цялата систематизирана
информация /месечна, както и за период различен от месечния/, относно данните за
извършените доставки за всяка партида смазочни продукти по видове и количества и
точен адрес на доставка, по електронен път на Възложителя на посочен от него адрес, и
в писмен вид.
Участникът, гарантира, че върху всяка една опаковка/разфасовка на доставените
от него смазочни материали, предмет на поръчката, ще има етикет с надпис на български
език с наименованието на продукта, името на производителя, дата на производство и
срок на годност. Всяка опаковка/разфасовка, задължително ще бъде придружавана от
указание за употреба на български език.
При наличие па рекламация от страна на Възложителя, относно вида, качеството
или количеството на доставяните продукти, предмет на поръчката, ще отстрани
нередностите по начина, в сроковете, и при условията на чл.8 от проекта на договора.
Участникът, декларира, че ще носи имуществена отговорност в пълен размер,
в случай на причинени щети и пропуснати ползи вследствие повреди на машините,
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поради несъответствие на показателите на доставените от него еквивалентни масла, с
тези на специфицираните марки от Техническата спецификация на Възложителя.
Участникът, предлага срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца, считано от
датата на сключване на договора.
След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия,
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.
5. „Елит Кар“ ООД - вх. № 1158/29.04.2020 г., 12:07 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал
документът по т. 3.7. от раздел III., от документацията на Възложителя - Предложение
за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и
изискванията на Възложителя, по образец - Приложение № 1, и подписан от законно
представляващото участника лице.
Участникът, изцяло изразява съгласие с условията на Възложителя, посочени в
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка,
включително и със срока на валидност на офертите.
Участникът, предлага да достави за потребностите на Възложителя смазочни
материали - масла, греси и спирачни течности в описания обем - по видове, количества
и технически характеристики в съответствие с посочените в Техническата спецификация
от документацията за участие на Възложителя.
Участникът, гарантира, че ще доставя продуктите по видове и количества, за
целия срок на действие на договора до 48 (четиридесет и осем) часа, след получена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка (електронна поща/факс) франко клоновете на ТСВ
ЕАД на територията на Р България при условията в проекта на договора. Доставките
за всяка партида продукти, ще бъдат придружени със съответната документация,
съгласно т.1-т.З от Техническото му предложение, в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя.
При поискване от Възложителя, участникът се задължава в срок, не по-късно от 2
дни, считано от датата на искането да изпрати безплатно цялата систематизирана
информация /месечна, както и за период различен от месечния/, относно данните за
извършените доставки за всяка партида смазочни продукти по видове и количества и
точен адрес на доставка, по електронен път на Възложителя на посочен от него адрес, и
в писмен вид.
Участникът, гарантира, че върху всяка една опаковка/разфасовка на доставените
от него смазочни материали, предмет на поръчката, ще има етикет с надпис на български
език с наименованието на продукта, името на производителя, дата на производство и
срок на годност. Всяка опаковка/разфасовка, задължително ще бъде придружавана от
указание за употреба на български език.
При наличие на рекламация от страна на Възложителя, относно вида, качеството
или количеството на доставяните продукти, предмет на поръчката, ще отстрани
нередностите по начина, в сроковете, и при условията на чл.8 от проекта на договора.
Участникът, декларира, че ще носи имуществена отговорност в пълен размер,
в случай на причинени щети и пропуснати ползи вследствие повреди на машините,
поради несъответствие па показателите па доставените от него еквивалентни масла, с
тези на специфицираните марки от Техническата спецификация на Възложителя.
Участникът, предлага срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца, считано от
датата на сключване на договора.
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След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия,
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.
6. „Церб -Трейд“ ЕООД - вх. № 1163/29.04.2020 г., 14:23 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал
документът по т. 3.7. от раздел III., от документацията на Възложителя - Предложение
за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и
изискванията на Възложителя, по образец - Приложение № 1, и подписан от законно
представляващото участника лице.
Участникът, изцяло изразява съгласие с условията на Възложителя, посочени в
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка,
включително и със срока на валидност на офертите.
Участникът, предлага да достави за потребностите на Възложителя смазочни
материали - масла, греси и спирачни течности в описания обем - по видове, количества
и технически характеристики в съответствие с посочените в Техническата спецификация
от документацията за участие на Възложителя.
Участникът, гарантира, че ще доставя продуктите по видове и количества, за
целия срок на действие на договора до 48 (четиридесет и осем) часа, след получена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка (електронна поща/факс) франко клоновете на ТСВ
ЕАД на територията на Р България при условията в проекта на договора. Доставките
за всяка партида продукти, ще бъдат придружени със съответната документация,
съгласно т.1-т.З от Техническото му предложение, в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя.
При поискване от Възложителя, участникът се задължава в срок, не по-късно от 2
дни, считано от датата на искането да изпрати безплатно цялата систематизирана
информация /месечна, както и за период различен от месечния/, относно данните за
извършените доставки за всяка партида смазочни продукти по видове и количества и
точен адрес на доставка, по електронен път на Възложителя на посочен от него адрес, и
в писмен вид.
Участникът, гарантира, че върху всяка една опаковка/разфасовка на доставените
от него смазочни материали, предмет на поръчката, ще има етикет с надпис на български
език с наименованието на продукта, името на производителя, дата на производство и
срок на годност. Всяка опаковка/разфасовка, задължително ще бъде придружавана от
указание за употреба на български език.
При наличие на рекламация от страна на Възложителя, относно вида, качеството
или количеството на доставяните продукти, предмет на поръчката, ще отстрани
нередностите по начина, в сроковете, и при условията на чл.8 от проекта на договора.
Участникът, декларира, че ще носи имуществена отговорност в пълен размер,
в случай на причинени щети и пропуснати ползи вследствие повреди на машините,
поради несъответствие на показателите на доставените от него еквивалентни масла, с
тези на специфицираните марки от Техническата спецификация на Възложителя.
Участникът, предлага срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца, считано от
датата на окпючване на договора
След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия,
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.
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Комисията, ще извърши оценяване на офертите на участниците в процедурата, след
като отвори ценовите им предложения в последващо заседание, като преди теша в
съответствие с чл. 57, ал.З от ПГ130П обяви, чрез съобщение, публикувано впрофилана
купувача на аппос: http://tsv hg/huvers. датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването
им.
Комисията приключи работата си в 13,00 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр, и подписа от всички членове
на комисията.
Дата на съставяне на протокола: 21.05.2020 г.

КОМИСИЯ:
Заличено на основание чл. 37 от ЗОП,
вьв вр. с (78) и чл.4 от Регламен т (ЕС) 2016/679
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Заличено на основание чл. 37 от ЗОП,
във вр. с (78) и чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

2.
/ С. Семова/
Заличено на основание 37 от ЗОП,
във вр. с (78) и чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679 j
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