
  
           

    

                                                

 
 
  

 
 

      

П Р О Т О К О Л   № 2 

 

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

 

 

 На 28.06.2019 г., в изпълнение на Заповед 602/21.06.2019 г. Зам.Кмета на Община 

Гълъбово-Димитър Василев /Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгл.Заповед № 

322/02.04.2018 г. на Кмета на Община Гълъбово/ от 10.00 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. Неделчо Манолов  Ръководител „БКС и ООС” 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: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка 

на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”. 

 

Въз основа на констатациите в Протокол № 1, комисията единодушно реши да допусне до 

разглеждане на Техническото предложение следният участник: 

 

Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово  

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатата оферта и провери 

нейното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе 

установено следното: 

 

Участник № 1 – „ЕВРО ОИЛ” ООД, гр. Гълъбово 

 

Участникът е представил „Техническо предложение” (Образец № 3 от документацията за 

обществената поръчка), в което е посочен срок доставка след заявка: незабавно, 24 часа в 

денонощието от бензиностанция-газстанция, находяща се в гр.Гълъбово, бул. „Република“ № 

127. 

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец 

№ 5 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата 
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(Образец № 6 от документацията за обществената поръчка) и Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и 

условията на труд (Образец № 7 от документацията за обществената поръчка). Декларация, че 

„ЕВРО ОИЛ“ ООД разполага с бензиностанция-газстанция, находяща се в гр.Гълъбово, бул. 

„Република“ № 127, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на възложителя и го допуска до отваряне на ценовото предложение. 

 

Комисията единодушно реши отварянето и оповестяването на ценовата оферта в процедурата 

да се състои на 03.07.2019 г., (сряда) в 10.00 часа, в  сградата на Общинска администрация 

Гълъбово (административна зала -  партерен етаж), за което участниците да бъдат надлежно 

уведомени. 

 

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и приключи своята 

работа на 28.06.2019 г.  

 

 

 

 

КОМИСИЯ:       

 

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

                                                       /Евгения Вълчева/ 

 

 

 

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

                       /Светослав Савов/                                         /Неделчо Манолов/         

 

 
Заличен подпис съгл.чл.2 от ЗЗЛД 


