ПРОТОКОЛ № 2
На основание чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП от заседание на комисията, назначена със
Заповед № 29/14.12.2017г. на Изпълнителния директор на „Севлиевогаз-2000“ АД, със
задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения, за
изпълнение на обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с
предмет: „Доставка на 4 /четири/ броя употребявани автомобили чрез 36 /тридесет и
шест/ месечен финансов лизинг за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД, разделена на
три самостоятелно обособени позиции“, открита са Решение № 28 от 21.11.2017г. и
публикувана в регистъра на обществените поръчки по уникален № 00633-2017-0001.
Днес, 14.12.2017г. (четвъртък), Комисията назначена със Заповед
29/14.12.2017г. на Изпълнителния директор на „Севлиевогаз-2000“ АД, в състав:

№

Председател: инж. Стефан Атанасов Стефанов - гл.инженер в „Севлиевогаз2000“ АД;
и членове:
1. Миглена Генкова Иванова - Правоспособен юрист;
2. Галина Маркова Димитрова - счетоводител в „Севлиевогаз-2000“ АД;

се събра в 11:30 часа в заседателната зала на дружеството на свое второ
заседание, като разгледа подробно техническото предложение на участника „Евролийз
Ауто“ ЕАД. Същият е представил изискуемите документи в обем и съдържание,
съгласно изискванията на Възложителя, като е посочил срок на доставка на
автомобилите, предмет на поръчката 10 /десет/ дни за всяка обособена позиция
поотделно.
Във връзка са изложеното, комисията единодушно реши:
1. Въз основа на констатациите описани в настоящия протокол и решението си
от предходното свое заседание от 14.12.2017г. да допусне подадената единствена
оферта на „Евролийз Ауто“ ЕАД до понататъшно участие в поцедурата и предвид
факта, че критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта по
критерия „Най-ниска цена“, комисията ще проведе публичното заседание за отваряне
на ценовите предложения на 19.12.2017г. /вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала
на административната сграда на дружеството.
Комисията възлага на председателя на комисията да организира обявяването на
датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно
условията на ЗОП и документацията за участие - не по-късно от два работни дни преди
датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез
съобщение в профила на купувача на интернет страницата на дружеството www.sevIievogas.eu.
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Настоящият протокол е изготвен на 14.12.2017г. в 13:00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стефан Стефанов /.
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