Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 18.10.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала, в сграда фронт-офис на
Община Царево се проведе заседание на Комисия, назначена със заповед № РД-01619/27.09.2016 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на публично състезание на
основание чл. 18, ал. 1, т 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП, с предмет: „Доставка на
течни горива за МПС чрез карти за безналично плащане за период от една година за
нуждите на Община Царево”, в състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Никола Евтимов – ръководител „Автобаза” при ОА-Царево;
В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 27.09.2016 г. и във връзка с
прилагането на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен на
участника в процедурата на 05.10.2016 г. за изпълнение на указанията на Комисията за
предоставяне на допълнителна информация.
Участникът „Петрол” АД е получил Протокол № 1 на 07.10.2016 г., видно от обратна
разписка № ИД PS 8260 0032C 8 M.
Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни, участникът е
направил

допълнения към офертата си по реда, който му беше указан, както

е

входирал Допълнителни документи с вх.№ 53-01-1423/2/13.10.2016 г.
Комисията отвори плика с допълнително представените от участника документи и
установи, че същият е представил:
1. ЕЕДОП, в който е отстранено допуснато несъотвествие в декларираната
информация, в първоначално представения ЕЕДОП.
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Предвид горните констатации Комисиятята единодушно реши:
Участникът „Петрол” АД отговаря на критериите за подбор, поставени от
Възложителя, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на
техническото му предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.
След подробно разглеждане на Образец № 7 „ Техническо предложение” , както и
приложенията, неразделна част от него се установи:
Участникът „Петрол” АД отговаря на изискванията на Възложителя, заложени
в Обявлението и Документацията за обществената поръчка.
Комисията приключи работата си и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП,
насрочи следващото си публично заседание за отваряне на предложените от
допуснатите участници ценови оферти за 21.10.2016 г. (петък) от 10:00 часа в
заседателната зала в сградата на Община Царево-сграда Фронт-офис.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични
и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Уведомлението за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да се
публикува на интернет страница на Община Царево в раздел „Профил на купувача”.
Настоящият протокол е изготвен на 18.10.2016 г. 10:00 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както
следва:
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ:
Председател: Николай Христов /п/
Членове: 1. Илина Ангелова /п/
2. Никола Евтимов /п/

Подписите са заличени за основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
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