
  
           

    

                                                

 
 
  

 
 

      

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

 

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 1-7 от ППЗОП 

 

  

На 27.03.2020 г., в изпълнение на Заповед № 153/27.03.2020 г. Зам.Кмета на Община 

Гълъбово – Гюлджан Дурмуш - Шакир /Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгл.Заповед 

№ 775/19.09.2020 г. на Кмета на Община Гълъбово/ от 13.00 часа в сградата на Общинска 

администрация Гълъбово (административна зала - партерен етаж), се събра комисия в състав:  

 

Председател: Евгения Вълчева – Юрисконсулт на Община Гълъбово 

 

 

 Членове:  
 

1. Светослав Савов  Главен счетоводител при Община Гълъбово 

 

 

2. Боян Бонев    Изпълнител - шофьор при Община Гълъбово  

 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в  

открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на 

автомобилни горива: Автомобилен Бензин А95 Н; Автомобилен Бензин А100 Н; Дизелово 

гориво; Газ пропан бутан и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на 

Общинска администрация гр. Гълъбово и второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити”. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и 

правилата за работа на комисията. 

На публичното заседание по отваряне на офертите не присъстваха представители на 

участниците в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване. 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен 

протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който беше подписан от предаващото лице и от 

председателя на комисията. 

Комисията констатира, че в деловодството на Община Гълъбово за участие в процедурата е 

представена 1 (една) оферта. При приемане на офертата, същата е регистрирана в регистъра при 

деловодството на Община Гълъбово, върху пликът е отбелязан входящият номер, датата и часа 

на получаването й.  

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на 

подадените оферти, а именно: 

Община Гълъбово 
Област Стара Загора 
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Участник № 1 – „АМК - 2002” ООД, с. Опан с оферта, постъпила на 26.03.2020 г., в 

10.45 часа, с Вх. № 53-00-1; 

 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, 

членовете на комисията, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха декларации по чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП. 

  

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от Възложителя срок 

и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представена е в запечатана, непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата 

информация, изискуема от Възложителя. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертата и проверка на съдържанието й. При отваряне 

на опаковката, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от 

ППЗОП. 

 

Участник № 1 – „АМК - 2002” ООД, с. Опан 

  

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по 

чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение не бяха подписани от присъстващ представител на участниците, тъй 

като на публичното заседание не присъстваха такива. 

 

 

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП приключи публичното заседание на 

комисията по отваряне на офертите. 

 

На следващите си закрити заседания комисията продължи своята работа с разглеждане на 

документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително 

поставените от възложителя условия. 

 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

 

Участник № 1 – „АМК - 2002” ООД, с. Опан 

 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните 

изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални 

изисквания за технически и професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват 

напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 
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На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията не изпраща настоящия протокол на участника 

в процедурата, тъй като не са установени липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, включително нередовност и фактическа грешка, както и несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

 

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 

104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 1-7 от ППЗОП на 27.03.2020 г.  

 

 

 

КОМИСИЯ:       

 

                         Председател:    ...............п................... 

                                                       /Евгения Вълчева/ 

 

 

 

Членове: 1. ...............п........................                           2. ....................п...................... 

                       /Светослав Савов/                                         /Боян Бонев/     

 
Заличен подпис съгл.чл.2 от ЗЗЛД 


