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ПРОТОКОЛ№l

от работата на комисията, назначена със Заповед РД-11-21/13.03.2019г. на Евелина
Андреева - Главен секретар на БТА за разглеждане и оценяване на постъпили оферти в
обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет ,,Периодична покупка
на бензин А-95Н, бензин А-98Н и дизелово гориво за нуждите на автомобилния
парк на БТА ", с уникален номер на обявата в РОП 9085705, съставен на основание чл.
97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)
На 19.03.2019 r., от. 13:00 часа в БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ,
гр.София, бул.Цариградско шосе № 49, ет. 2 заседателна зала се събра комисията,
назначена с цитираната по-горе заповед, в състав:
Председател: Борислав Терзийски
и Членове:
Данчо Антонов
Петромил Петров
Председателя на комисията Борислав Терзийски, получи постъпилите в
деловодството на БТА оферти, като се изгоч� протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Към
протокола неразделна част е и копие на Регистъра на получените оферти.
Комисията констатира, че до изтичане на обявения срок за подаване на оферти
за участие, в деловодството на БТА е постъпила 1 (един) брой оферта за участие, както
следва :
Оферта
1

Наименование на участника
"Петрол" АД

Дата
l l .03.2019r.
09:15 часа

от

При приемането на офертата, същата е регистрирана в деловодството на БТА.
като върху плика са отбелязани поредния номер, датата и часа на получаването му.
След запознаване със списъка на участниците подали оферти всички членове на
комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от

ппзоп.

На публичното заседание по отваряне на постъпилата оферта не присъстват
участниците или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 2 от

-------------------------------- -----ППЗОП в запечатана, непрозрачна и цялостна опаковка.
Комисията отвори офертата на участника, при което председателя на
комисията обяви ценовото предложение на участника "Петрол" АД- 3,2% (три цяло
и два процента) за литър гориво;
Комисията продължи своята работа на закрито заседание /представители на
участниците в обществената поръчка не могат да присъстват при действията на
комисията на този етап/ с разглеждане на офертата на участника, относно наличието и
редовността на представените документи в съответствие изискванията на ЗОП и
Възложителя, при което установи следното:
Документите на "Петрол" АД отговарят на изискванията на възложителя
посочени в обявата и на ЗОП.
Участника отговаря на предварително обявените от възложителя в обявата и
техническата спецификация условия.
Крайно класиране:

1 място - "Петрол" АД - предлагана търговска отстъпка - 3,2% (три цяло и два
процента за литър гориво.
Въз основа на горепосочените констатации, комисията предлага да бъде
сключен договор за ,,Периодична покупка на бензин А-95Н, бензин А-98Н и
дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на БТА" с участника класиран
на първо място "Петрол" АД на стойност 69,000 (шестдесет и девет хиляди) лв.без
ДЦС.
КОМИСИЯ:

Председател:

Борислав Терзийски, звено „Автотранспорт" на Б
и Членове:

Данчо Антонов.....

�J . . . .

Петромил Петров .......

От документа са заличени лични данни на основание чл.4 от ЗЗЛД и чл.6, ал.1, т.5 от
ЗДОИ
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