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КМЕТ НА
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
……………………...
ВЛАДИМИР МОСКОВ

П Р О Т О К О Л №2
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки
На 05.04.2018 г. се проведe заседаниe на комисията за разглеждане на оферти,
назначена със Заповед №217/20.03.2018 г. на кмета на община Гоце Делчев, за провеждане
на процедура – събиране на оферти с обява, за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Гоце Делчев“,
финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020г.”, № 95-002/06.03.2018
Комисията се събра в състав:
Председател: Марина Герова- началник отдел „Обществени поръчки“;
Членове: 1. Асан Имамов- началник отдел „Устойчиво развитие, програми и проекти“
2. Елена Полимерова- управител на „Домашен и социален патронаж“
Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за
редовно.
На заседанието на комисията присъстваше упълномощен представител на Участник
с пореден №1 Омникар Ауто ООД- Юлиян Ангелов.
Председателят на комисията откри заседанието в 14:00 часа, като запозна
присъстващите с реда за провеждане на публичен жребий.
Заседанието на Комисията се проведе при следния дневен ред:
1. Провеждане на публичен жребий за определяне на ипълнител;
Съобщение за провеждане на публичен жребия е качено на профила на купувача на
02.04.2018 г.
Публичният жребия беше проведен при спазване на следната последователност:

1. Председателят на комисията саморъчно написа имената на участниците върху
празни листи, и ги подпечата с печата на Община Гоце Делчев и ги сгъва на четири.
2. Сгъна на четири надписаните листи и ги постави в непрозрачна празна кутия. Преди
поставянето на сгънатите листи празната кутия беше показана на всички
присъстващи.
3. Председателят на комисията определи член от състава на комисията, който да
изтегли един от листите, а именно Елена Полимерова.
4. След изтеглянето, председателят на комисията прочете името на изтегления
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участник- Участник с пореден №1 Омникар Ауто ООД.
5. След извършване на жребия, председателят на комисията извади от кутията и
другият поставен лист и прочете съдържанието му.
6. За приключилия жребий, беше съставен удостоверителен протокол, подписан от
председателя на комисията и членовете от състава й, както и от представителя на
Участник с пореден №1 Омникар Ауто ООД- Юлиян Ангелов.
Въз основа на проведеният жребий, Комисията предлага на Възложителя да бъдe
определен за изпълнител на обществената поръчка Участник с пореден №1 Омникар Ауто
ООД
Неразделна част от протокол №2 е Удостоверителен протокол за проведеният жребий.
Настоящият протокол бе съставен и подписан на 05.04.2018 година.

Председател:
Марина Герова- началник отдел „Обществени поръчки“;
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