Утвърждавам:
ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД
ДО
Г-Н ДЕЯН ДЪНЕШКИ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

ДОКЛАД
От комисията, назначена със Заповед № РД-15-20/17.10.2016 г. на Главния

изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране
на постъпилите оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за
отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪНЕШКИ,
В изпълнение Заповед № РД-15-20/17.10.2016 г. на Главния изпълнителен директор
на „Български пощи“ ЕАД на 17.10.2016 г., в 11:00 часа в зала 212 в сградата на Централно
управление на „Български пощи“ ЕАД, се събра назначената комисия за получаване, разглеждане
и оценка на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка по чл.178 във вр. с чл.18 ал.1
т.12 от ЗОП , с предмет „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление
на обекти на „Български пощи“ ЕАД.
По обявената обществена поръчка, до изтичане крайния срок 17:00 часа на 14.10.2016 г.,
са подадени 5 /пет/ оферти за участие. След отваряне и разглеждане на подадените оферти,
комисията състави протоколи – 3 бр. за резултатите от извършената работа, които са приложени
към настоящия доклад, както и протокола с който се предлага избор на изпълнител за
утвърждаване.

Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнители класираният на първо място участник „ДМВ“ ЕООД и да
сключи договор с избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби.
Приложение: Протокол № 1 от 17.10.2016 г., Протокол № 2 от 03.11.2016 г. , Протокол №
3 от 10.11.2016 г. за разглеждане на ценовите предложения.
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