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Утвърждавам: 

ВЛАДИМИР МОСКОВ 

Кмет на община Гоце Делчев 

Дата: 31.08.2015 г. 

 

 

/п./ 

 

Подпис и печат 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 
по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Днес, на 21.08.2015г. в 11,00 часа в залата на партерния етаж в сградата на Общинска 

администрация Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на комисията за 

получаване, разглеждане и оценка на офертите по процедура за възлагане на обществена 

поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с 

предмет:„Доставка на употребявана техника – мотометачна машина и тристранен самосвал 

с двойна кабина, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце Делчев“, 

открита със заповед № 614/10.08.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев,идентификационен номер на 

поръчкaта ГД/2015/ПП/Д/13, уникален код на публичната покана в Агенцията за обществени 

поръчкиe 9044671 от 10.08.2015 г., назначена със заповед № 614/10.08.2015 г. на кмета на 

общината, в състав: 

1. Константин Смилев – директор на Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце Делчев; 

 2. Ибрахим Велиша – управител на „Селскостопански и благоустройствени услуги – Гоце 

Делчев“ ЕООД гр. Гоце Делчев; 

 3. Киприяна Гулева – юрист, главен специалист АПИО. 

Публичната покана за поръчката е публикувана на Портала за обществени поръчки на 

интернет страницата на Агенция по обществени поръчки на 10.08.2015 г. На същия ден на 

интернет страницата на община Гоце Делчев, Профил на купувача, секция публични покани е 

публикувана заповед №614/10.08.2015 г. на кмета на общината, публичната покана, техническа 

спецификация, указания към участниците и утвърдените образци на документи. 

Присъстват всички членове на комисията и Константин Смилев обяви заседанието за 

редовно. Константин Смилев прочете имената на участниците, след което на основание чл. 101г., 

ал. 2 от ЗОП всички членове на комисията подписаха декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 

1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците; 

 

Съгласно входящия регистър на поръчките в определения срок е постъпила една оферта:  

1.На 20.08.2015 г. в 09,45 ч. оферта с пореден №1 от БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, гр. 

София. 
На публичното отваряне на офертите не присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадената от БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, гр. 

София оферта.  

Киприяна Гулева оповести ценовото предложение: 

1. Участник с пореден №1 БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, гр. София е предложил обща цена 

за изпълнение на доставката на двете машини от 49 797,00 лева (четиридесет и девет хиляди 

седемстотин деветдесет и седем лева) без ДДС или общо 59 756,40 лева (петдесет и девет хиляди 

седемстотин петдесет и шест лева и четиридесет стотинки) с ДДС. 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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Константин Смилев обяви на присъстващите, че с оповестяването на цените на 

участниците е приключила публичната част от заседанието на комисията. 

След обсъждане комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Следващото заседание на комисията за разглеждане на офертите за наличието на всички 

задължителни документи и съответствието с изискванията на Възложителя да се проведе на 

24.08.2015 г. в 10.00 часа в стая 108, първия етаж в сградата на Общинска администрация. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. Неразделна част от него са 

списък на присъствалите на отварянето на офертите и списък на подписалите техническите и 

ценови предложения на участниците. 

 

Заседанието на комисията приключи в 11.45 часа. 

 

 

 

 1. Константин Смилев     __________/п./__________________ 

  

2. Ибрахим Велиша          _________/п./___________________ 

 

3. Киприяна Гулева          _________/п./___________________ 


