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П Р О Т О К О Л №  1  

от обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет:  “Покупка на 

течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично 

плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени 

площи, собственост на Община Две могили”  открит с Решение  № 851  от  26.07.2016 година 
на Кмета на Община Две могили 

 
 Днес 18.07.2016 година. в община Две могили, се събра комисия, назначена със заповед 
№923/18.08.2016 година на кмета на община Две могили за събиране, разглеждане и оценяване 
на оферти за обществена поръчка с предмет: “Покупка на течни горива – бензин А95- Н и 

гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни 

превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две 

могили”  ,  в състав: 
Председател: Бисер Йончев  – заместник – кмет на Община Две могили  
        Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
        Наталия Георгиева- финансов контрольор  

             
 След получаване на постъпилите оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП, Господин Йончев откри заседанието в 9:00  часа и извърши проверка на членовете й. 
Председателят установи, че комисията е в пълен състав и пристъпи към попълване на 
декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 
В срока за постъпване на оферти е  постъпила  една оферта и комисията на основание чл. 54, ал. 
3 от ППЗОП пристъпи към отварянето и: 
 
Оферта №1   „ПЕТРОЛ” АД,   гр. София с вх.№3870/ 16.08.2016г., регистрирана в 10:05 

часа.  
Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с документи  по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените 
докуемти и отделен запечатан непрозрачен плик  с надпис „Предлагани ценови параметри”. На 
основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията и председателя подписаха 
„Техническото предложение” и плика с „Предлагани ценови параметри”.  
След извършване на тези действия Председателя на комисията закри заседанието.  
Комисията продължи работата си в закрито заседание , като разгледа документите по чл. 39, ал. 
2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя и констатира, че са представени всички необходими документи и участникът 
отговаря на изискваняита за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.  
С оглед на гореизложеното, Комисията взе  

Р Е Ш Е Н И Е  №1 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник „ПЕТРОЛ” АД гр. 

София 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП се състави настоящия протокол на 18.08.2016г. 
относно наличието и редовността на представените документи. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията реши реши отварянето на Ценовите 
предложения на участници да бъде на 25.08.2016 година от 09:00 часа в Конферентната зала на 
Община Две могили.  

Комисията изготви писмото, което да бъде качено на Профила на купувача и с това 
приключи работа си на 18.08.2016г.  
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