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ПРОТОКОЛ
Днес, 11.12.2015г., К омисията , назначена със Зап овед № 1 5 3 /1 0 .1 2 .2 0 1 5 г. На
Генералния д и ректор на БТА, във вр ъ зка с провеждане на процедура по Закона за
обществените поръчки Чл.14.ал.5 т.2 на основание чл. 101”Г”от ЗОП и във връзка със
Заповед № 145/02.12.2015 г. на Генералния директор на БТА за провеждане на
процедура по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на горива и ГСМ за МПС
по реда на Глава 8”А” от Закона за обществените поръчки(ЗОП)
с предм ет: "Доставка на горива /бензин и дизелово гориво/ и смазочни материали,
при условията на безналично плащане чрез карти, за автомобилите на Българска
телеграфна агенция- гр.София”и публикувана публична покана в Портала на АОП,
импорт № 9048456 от 02.12.2015г.
Комисията в състав:
Председател: Борислав Терзийски - Организатор транспорт в БТА;
1. Данчо Антонов- Директор Финанси;
2. Адв.Роберта Ферри - отдел Правен на БТА-Член;
3. Емил Стоилов - шофьор в БТА-Член;
и назначена със заповед № 153/ 10.12.2015г. на Генералния директор на БТА, за
отваряне и разглеждане на офертите от кандидатите за съответната услуга за нуждите
на БТА, съгласно обявения предмет на поръчката.
I. Председателят извърши проверка на предпоставките за провеждане на заседанието
Председателят на комисията откри заседанието, след като установи присъствието на
всички назначени членове в 14: 00 часа. Членовете на комисията и председателят са
представили декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.1 и т.2 -4 при липса на
отрицателни предпоставки за участие на всеки един от тях в работата на комисията.
II. На заседанието на осн. Чл.101 „ Г” от ЗОП се извърши проверка на офертите по реда
на тяхното постъпване , като представители на единствения кандидат , който е подал
документи, а именно:
1. Петрол АД;
Не присъства.

Поради спешно заминаване в командировка в чужбина в 14:15 часа на 2-ма от
членовете на Комисията се наложи същата да отложи работата си за 14.12.2015 г.

На 14.12.2015 г. Комисията отново се събра в пълен състав и пристъпи към проверка
редовността на офертите, включително минимума изискуеми документи и установи, че
Оферта № 1 на Петрол АД е подадена чрез куриер в законовия срок и че кандидата
е представил минимума необходими документи и го допусна до участие.

III. Комисията обяви ценовите предложения и присъстващите членове на комисията
подписаха техническите и ценовите предложения.
Преди да пристъпи към анализ и оценка на офертата с ценовото предложение и
комплексната преценка на предложенията по същество, Председателят представи на
вниманието на Комисията указанията на Възложителя и критериите за оценка,
включени в Документацията по процедурата: „Най-ниска цена”.
I. Комисията констатира:
ПЕТРОЛ АД с ценова и техническа оферта, както следва:
1. До достигане на 50 000 /петдесет хиляди /лева без ДДС - или за срок от 12
месеца.
2. Търговска отстъпка в размер на 2,5/ две цяло и пет десети/% от официално
обявените цени в бензиностанциите на участника.
3. Участникът предлага и допълнителни преференции - безплатни услуги по
обслужване на автомобилите на БТА.

II. Според заложения Критерий за избор - „Най - ниска цена”
Класираме На първо място:
ПЕТРОЛ АД с ценова и техническа оферта, както следва:
1. До достигане на 50 000 /петдесет хиляди /лева без ДДС - или за срок от 12
месеца.
2. Търговска отстъпка в размер на 2,5/ две цяло и пет десети/% от официално
обявените цени в бензиностанциите на участника.
3. Участникът предлага и допълнителни преференции - безплатни услуги по
обслужване на автомобилите на БТА.
Комисията единодушно предлага да бъде избран за изпълнител кандидата, класиран на
Първо място: ПЕТРОЛ АД с ценова и техническа оферта, както следва:

1. До достигане на 50 000 /петдесет хиляди /лева без ДДС - или за срок от 12
месеца.
2. Търговска отстъпка в размер на 2,5/ две цяло и пет десети/% от официално
обявените цени в бензиностанциите на участника.
3. Участникът предлага и допълнителни преференции - безплатни услуги по
обслужване на автомобилите на БТА.

Протоколът се изготви в два екземпляра на 14.12.2015 г.

Комисия:
Председател: Борислав Терзийски - Организ
1. Данчо Антонов- Директор Финанси..
2. Адв.Роберта Ферри - отдел Правен и
3. Емил Стоилов - шофьор в БТА-Член

Протоколът получен и одобрен от:
Генералния директор на БТА- МАКСИМ МИНЧЕВ:.
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РЕШЕНИЕ / З А П О В Е Д
№ ^.5..?..........,/{Г.:.(.<?..2015 г.
На основание З ап ов ед № 1 5 3 /1 0 .1 2 .2 0 1 5 г. На Генералния д и ректор на БТА, във
връзка с провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки Чл.14.ал.5 т.2 на
основание чл.1 (/1”Г”от ЗОП и във връзка със Заповед № 145/02.12.2015 г. на
Генералния директор на БТА за провеждане на процедура по ЗОП за избор на
изпълнител за доставка на горива и ГСМ за МПС по реда на Глава 8”А” от
Закона за обществените поръчки(ЗОП)
с п редм ет: "Доставка на горива /бензин и дизелово гориво/ и смазочни материали,
при условията на безналично плащане чрез карти, за автомобилите на Българска
телеграфна агенция- гр.София”и публикувана публична покана в Портала на АОП,
импорт № 9048456 от 02.12.2015г.
както и отразени резултати в протокол на комисията от 11.12.2015 г. и от 14.12.2015 г.

ОДОБРЯВАМ :
I. Класирането на Първо място на ПЕТРОЛ АД с ценова и техническа оферта,
както следва:
1. До достигане на 50 000 /петдесет хиляди /лева без ДДС - или за срок от 12
месеца.
2. Търговска отстъпка в размер на 2,5/ две цяло и пет десети/% от официално
обявените цени в бензиностанциите на участника.
3. Участникът предлага и допълнителни преференции - безплатни услуги по
обслужване на автомобилите на БТА.

II. Предложението на назначената комисия за избор на доставчик и за сключване на
договор За доставка на горива и ГСМ за МПС с класирания на Първо място
кандидат:
ПЕТРОЛ АД с ценова и техническа оферта, както следва:
4. До достигане на 50 000 /петдесет хиляди /лева без ДДС - или за срок от 12
месеца.

5. Търговска отстъпка в размер на 2,5/ две цяло и пет десети/% от официално
обявените цени в бензиностанциите на участника.
6. Участникът предлага и допълнителни преференции - безплатни услуги по
обслужване на автомобилите на БТА.

III. Да бъде поканен к а н д и д а т ъ т , класиран на първо място за склю чване на
договор за доставка на горива и ГСМ за МПС - в закон ови те срокове и
съгласно н орм ативн и те актове.
Възлагам изпълнението на заповедта на Председателя на комисията.

МАКСИМ МИНЧЕ
ГЕНЕРАЛЕН ДИР

