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РЕШЕНИЕ 
№956 

26.08.2016г., гр. Две могили 
 

 

 

 
За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 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” 

Божидар Борисов – в качеството си на кмет на Община Две могили , област 

Русе като взех  предвид констатациите на комисс,та, назначена с моя заповед №923 от 

18.08.2016 година със задача 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”, № 851  от  26.07.2016 година на Кмета на Община Две могили и 

публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки уникален номер на 

поръчката 00621-2016-0007, отразени резултати в Протокол№ 1 от 18.08.2016 г. (първо 

заседание) и Протокол № 2 от 25.08.2016 г. (второ заседание) и Доклад по чл. 60, ал. 1 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки , мотивиращи 

настоящото ми Решение и на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените 

поръчки във връзка с чл. 106, ал. 6 чл. 108, ал. 1 и чл. 109 от Закона за обществените 

поръчки  

 

 

 

О Б Я В Я В А М :  
 

 

 

I. Класираните участници в процедурата, съгласно получената комплексна 

оценка, която съответства в най-голяма степен на предварително обявените условия, 

както следва:  

1 място „ПЕТРОЛ“ АД, гр. София – 100  точки 

II. Участникът „ПЕТРОЛ“ АД, гр. София, класиран на първо място, за 

изпълнител на 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” 

III. На основание чл.33, ал.1 от ЗОП, решението да се изпрати в тирдневен срок 

на участниците в процедурата по реда посочен в чл. 42, ал. 1 от ЗОП и да се публикува в 

Профила на купувача, ведно с протоколите на комисията.  

IV. На основание чл.197 от Закона за обществените поръчки, Решението подлежи 

на обжалване в 10-дневен срок от съобщаването й пред Комисията за защита на 

конкуренцията. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 
Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: гр. София, бул. Витоша № 18 

Електронна поща: cpadmin@cpc.bg 

http:// www.cpc.bg 

V. Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично  

 

 

(П) 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 
 


