
                                   П Р О Т О К О Л 
                                      № 2/12.01.2017 г. 

 

                                       за разглеждане на ценови предложения 

 

 

На 12.01.2017 г. в 10:00 часа, в сградата на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град 

Добрич, комисията за провеждане на процедура „публично състезание“, открита с 

Решение № РД-06-093/14.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на горива (дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан) за 

автомобилите, собственост на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град Добрич“ проведе 

публично заседание на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за Прилагане на Закона за 

Обществените Поръчки (ППЗОП). 

Комисията заседава в пълен състав, както следва: 

Председател: Милена Димитрова – главен счетоводител в „Автобусен транспорт“ ЕООД 

И членове: 

1. Данка Иванова – организатор-експлоатация в „Автобусен транспорт“ ЕООД; 

2. Николета Коларова – старши юрисконсулт в Община град Добрич. 

 

На публичното заседание на комисията присъства: Василка Стефанова Райчева, 

упълномощен представител на „Химойл БГ“ ЕООД. 

 Председателят на комисията обяви допуснатите до отваряне на ценовите 

предложения оферти. 

 Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците, по реда на тяхното подаване и обяви 

предложените от тях цени, както следва: 

 

 1. Участник „БЕНТ ОЙЛ“ АД, град София предлага да изпълни поръчката при 

следните финансови условия: 

 

 Предлагана отстъпка от цената за литър дизелово гориво, посочена на колонка на 

бензиностанцията към момента на зареждане – 0,04 лв. (словом: четири стотинки).  

  

 Предлагана отстъпка от цената за литър бензин А95Н, посочена на колонка на 

бензиностанция към момента на зареждане – 0,04 лв. (словом: четири стотинки). 

 

 Предлагана отстъпка от цената за литър газ пропан-бутан, посочена на колонка на 

бензиностанция към момента на зареждане - 0,04 лв. (словом: четири стотинки).  

 

 2. Участник ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД, град София предлага да изпълни поръчката 

при следните финансови условия: 

 

 Предлагана отстъпка от цената за литър дизелово гориво, посочена на колонка на 

бензиностанцията към момента на зареждане 0,05 лв. (словом: нула цяло и нула пет лева).  

  

 Предлагана отстъпка от цената за литър бензин А95Н, посочена на колонка на 

бензиностанция към момента на зареждане 0,08 лв. (словом: нула цяло и нула осем лева). 

 



 Предлагана отстъпка от цената за литър газ пропан-бутан, посочена на колонка на 

бензиностанция към момента на зареждане 0,03 лв. (словом: нула цяло и нула три лева).  

 

 3. Участник „ПЕТРОЛ“ АД, град София предлага да изпълни поръчката при 

следните финансови условия: 

 

 Предлагана отстъпка от цената за литър дизелово гориво, посочена на колонка на 

бензиностанцията към момента на зареждане 0,05 лв. (словом: пет стотинки).  

  

 Предлагана отстъпка от цената за литър бензин А95Н, посочена на колонка на 

бензиностанция към момента на зареждане 0,05 лв. (словом: пет стотинки). 

 

 Предлагана отстъпка от цената за литър газ пропан-бутан, посочена на колонка на 

бензиностанция към момента на зареждане 0,05 лв. (словом: пет стотинки).  

 

 С обявяването на цените, публичната част от заседанието на комисията приключи. 

 Комисията пристъпи към проверка за наличието на основанията по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП. След направените изчисления комисията установи следното: 

 Предложението на участника „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД относно предлагана 

отстъпка от цената за литър бензин А95Н, посочена на колонка на бензиностанция към 

момента на зареждане - 0,08 лв. е с повече от 20 на 100 (38,46 %) по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка.  

 

 Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията взе решение да 

изиска от участника „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената от участника отстъпка. Обосновката следва да отчита 

изискванията на чл. 72 ЗОП. 

 Обосновката следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането й. 

  

 Протоколът се състави на 12.01.2017 г. 

 

 

 

 

Председател: Милена Димитрова 
 

 

Членове: 

1. Данка Иванова  

 

2. Николета Коларова  
 


