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ПРОТОКОЛ №2
Процедурата е открита с Решение 0094-2587 от дата 28.11.2016 г. на Красимир Йорданов Симонски
представляващ Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
съгласно Решение № 555/07.07.2016 г. на МС

Днес 27.12.2016 г. в 10.00 ч. Комисия в състав:
Председател:
Димитър Босев – Главен експерт в отдел „Вентилация и климатизация“, Дирекция
ГД СОСП на ДА ЕУ
и членове:
Георги Грудев – Главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ (юрист) на ДА
ЕУ
Валери Тотев – Началник на отдел “Електрозахранване и автоматика”, Дирекция
ГД СОСП на ДА ЕУ
назначена със заповед № ДАЕУ-206/20.12.2016 г. на Йовка Захариева Цачева - Директор
на дирекция „Обществени поръчки“ в Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА
ЕУ/, определен за възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ДА
ЕУ-39/07.12.2016 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, се
събра в пълен състав за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на
изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с
предмет: „Доставка на горива /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с
карти от търговските обекти /бензиностанции/ за моторните превозни средства,
собственост на ИА ЕСМИС”.
I. Във връзка с направените констатации на комисията и решенията описани в протокол №
1 от 20.12.2016 г., комисията пристъпва към разглеждане по хронологичен ред на
офертите на следните участници: „Петрол“ АД, „Бент Ойл“ АД.
1. За участник „Петрол“ АД;
Установи се, че офертата съдържа:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
и изискванията на възложителя;
б) декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
в) деклариран срок на валидност на офертата;
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г) декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от
ППЗОП (декларирано в техническото предложение);
Кратко описание на предложението на участника: Участникът е декларирал, че ще
изпълни поръчката съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от
Възложителя в документацията за участие.
Участникът е представил попълнено и подписано Техническо предложение за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. Техническото
предложение на участника съответства на обявените от Възложителя изисквания за вид и
съдържание и отговаря на условията от техническата спецификация на възложителя.
2. За участник „Бент Ойл“ АД;
Установи се, че офертата съдържа:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
и изискванията на възложителя;
б) декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
в) деклариран срок на валидност на офертата;
г) декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от
ППЗОП (декларирано в техническото предложение);
Кратко описание на предложението на участника: Участникът е декларирал, че ще
изпълни поръчката съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от
Възложителя в документацията за участие.
Участникът е представил попълнено и подписано Техническо предложение за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. Техническото
предложение на участника съответства на обявените от Възложителя изисквания за вид и
съдържание и отговаря на условията от техническата спецификация на възложителя.
След приключване на прегледа на офертите на допуснатите до този етап на процедурата
участници, комисията единодушно Реши: Допуска до отваряне на пликове
„Предлагани ценови параметри“ офертите на участници: „Петрол“ АД, „Бент Ойл“
АД.
Комисията взе решение отварянето на ценовите оферти на участниците да се проведе на
30.12.2016 г. от 10:00 ч. Председателят на комисията изготви уведомително писмо за
датата и часа на отваряне на ценовите оферти и го подготви за публикуване на интернетстраницата на възложителя, раздел „Профил на купувача“, в досието на поръчката.
С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави Протокол
№2 за преглед на техническите предложения за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива /бензин и дизел/ при условията на
безналично разплащане с карти от търговските обекти /бензиностанции/ за моторните
превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС”, на 27.12.2016 г., за което бе проведено
едно закрито заседание на комисията.
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Всички документи по обявената обществена поръчка включително пликовете с офертите
на участниците се оставиха за съхранение в заключен шкаф в сградата на ДА ЕУ в гр.
София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“, като ключът остава на съхранение при председателя на
комисията.
* На 01.07.2016 г. са обнародвани промени в Закона за електронното управление /ЗЕУ/,
като в разпоредбата на чл. 7а от закона е посочено, че към Министерския съвет се
създава Държавна агенция „Електронно управление“ в състава на която преминава ИА
ЕСМИС. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на
закритата Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи” преминават към Държавна агенция „Електронно управление“.
Комисия в състав:
Председател:
Димитър Босев – Главен експерт в отдел „Вентилация и климатизация“, Дирекция ГД
СОСП на ДА ЕУ………………/п/……………………(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
и членове:
Георги Грудев – Главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ (юрист) на ДА
ЕУ………………/п/……………………(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
Валери Тотев – Началник на отдел “Електрозахранване и автоматика”, Дирекция ГД СОСП
на ДА ЕУ………………/п/……………………(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Този протокол съдържа 3 /три/ страници.
Дата на съставяне на протокола: 27.12.2016 г.
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