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УТВЪРЖДАВАМ:    П.П.                                                                                 Дата 10.10.2017 г. 
Цеко Минев 
Председател на Българска федерация по ски 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
от работата на комисия, определена със заповед от председателя на Българска федерация по 
ски за избор на изпълнител за обществена поръчка 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, 02.10.2017 г. комисия, назначена от председателя на Българска федерация по ски се 
събра на заседание от 09:30 часа заседателната зала на адрес: гр. София, бул. България 81В, 
за да разгледа постъпилите оферти за избор на изпълнител за обществена поръчка 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. Димитър Тонов - експерт 
3. Петя Йорданова – експерт 
На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията, но не присъстваха 

представили на участниците. 
Членовете на комисията получиха списъка с участниците в процедурата и подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  
 Комисията започна работа след като получи представените оферти. До крайния срок 
за подаване на оферти 17.00 ч. на 25.09.2017 г. и в удължения срок по чл. 188, ал.2 от ЗОП, а 
именно 17.00 ч. на 29.09.2017 г. в Българска федерация по ски постъпи една оферта от 
„Петрол“ АД с входящ  № 054 /25.09.2017 г. 
 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение – 2% 
отстъпка от цената за литър на колонка, действаща в момента на зареждането. 

Комисията констатира, че участникът „Петрол“ АД е представил всички изискуеми 
документи и офертата отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП. 

 
На база ценовите предложения комисията направи следното класиране на база най-

ниска цена: първо място - „Петрол“ АД  
На основание на направеното класиране комисията предлага на възложителя да 

определи за изпълнител и да сключи договор с класирания на първо място участник, а 
именно „Петрол“ АД. 

 
Настоящият протокол се състави на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

 
Комисия: 
               1.Венета Димитрова – главен счетоводител                 П.П.  

               2.Димитър Тонов-експерт                                               П.П.  

               3.Петя Йорданова-експерт                                              П.П.  
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