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УТВЪРЖДАВАМ: 
Цеко Минев                                       Не се чете 
Председател на Българска федерация по ски 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от работата на комисия, назначена от председателя на Българска федерация по ски за избор 
на изпълнител въз основа на публична покана с предмет: „Доставка чрез покупка на гориво 
за зареждане на автомобили за нуждите на Българска федерация по ски чрез система за 
безналично плащане с карти”: 

 
          Днес, 07.01.2016 г. комисия, назначена от председателя на Българска федерация по ски 
се събра на заседание от 10:00 часа заседателната зала на адрес: гр. София, бул. България 
81В, за да разгледа постъпилите оферти за избор на изпълнител въз основа на публична 
покана с предмет: „Доставка чрез покупка на гориво за зареждане на автомобили за нуждите 
на Българска федерация по ски чрез система за безналично плащане с карти” в състав: 

1. Венета Димитрова – главен счетоводител 
2. Димитринка Антова – експерт 

           Членове на комисията получиха списъка с участниците в процедурата и подписаха 
декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4  от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Венета Димитрова откри заседанието на комисията, която започна своята работа след 
като получи представената оферта. Същата е представена въз основа на покана № 
316/15.12.2015 г. запечатан непрозрачен плик и e приета във федерацията със следния 
входящ номер: 

1. „ПЕТРОЛ” АД  – вх. № 017 / 17.12.2015 г., 10.00 ч. 
            В залата не присъства представител на участника. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и започна проверка за наличните в 
пликовете документи. 

Комисията констатира, че в офертата на „ПЕТРОЛ” АД  са представени следните 
документи: 

1.Нотариално заверено пълномощно на Златина Игнатова Юрукова-Цанкова от 
изпълнителните директори на „Петрол” АД  Георги Иванов Татарски и Милко 
Константинов Димитров. 

2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложена към него карта 
на търговските обекти,на които може да се заплаща с безналични карти. 

3.Предлагана цена 
 
След това комисията обяви ценовите предложения,както следва: 
1. „ПЕТРОЛ” АД   
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Предложена отстъпка в размер на 1,5% (един процент и пет десети) от цената на литър на 
колонка,действаща в момента на зареждането. 
            
           За офертата на  „ПЕТРОЛ” АД  комисията установи,че участникът е представил 
необхидимите документи и същите отговарят на изискванията на Възложителя и на ЗОП. 
         
           Комисията предлага да се определи за изпълнител и да се сключи писмен договор с  
„ПЕТРОЛ” АД . 

 
           Заседанието на комисията приключи на 07.01.2016 г. в 10.30 ч. 

       
 
1.             Венета Димитрова             Не се чете 
 

   2.             Димитринка Антова             Не се чете 
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