
 

                     тел. 09341/2260; тел.-факс 094/601272                                             

                                                          e-mail: obstina_dimovo@abv.bg           

 

 
П Р О Т О К О Л 

от работата на комисията за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници 

 

На 24.01.2020 година в 10:00 часа комисията за провеждане на публично 

състезание с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 

2020 ГОДИНА НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДИМОВО” ПО 

ДВЕ  ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, открита с публикувано в АОП Решение № 952157 от 

02.01.2020 година и комисия, назначена със заповед № РД-02-68/24.01.2020 година  на 

кмета на община Димово, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова – правоспособен юрист  

и ЧЛЕНОВЕ: 

1. Румен Каменов-началник отдел „УТ“; 

2. Красимира Иванова – главен счетоводител. 

 

Проведе се публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на 

получените оферти в процедурата. На публичното заседание не присъства представител 

на участника, съгласно списъка на присъствалите участници при отварянето на 

офертите, който е неразделна част от настоящият протокол. 

Председателят на комисията обяви участниците от които са получени оферти за 

участие в процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти - 17:00 часа на 23.01.2020 година в 

деловодството на община Димово е постъпила 1 (една) оферта от следният участник: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника подал оферта Вх. № и дата и час на подаване 

 
1. „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - БЕЛОГРАДЧИК” 

ЕООД 

№ РД-70 00-9 /23.01.2020 година в 16:30 
часа. 

 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на 

комисията и председателят подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното 

съдържание както следва: 

Участника „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - БЕЛОГРАДЧИК” ЕООД, гр. 



Белоградчик е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част на заседанието. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна 

членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на 

документацията по процедурата. Комисията реши плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” да се съхранява в касата на счетоводството в сградата на общинска 

администрация Димово. 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира 

следното: 

Участникът е представил в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП 

обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на 

участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка 

и изискванията към участниците, посочени в Документацията за участие в публичното 

състезание. Комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички 

обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и 

несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на 

Техническото предложение. 

Комисията установи, че Техническото предложение е изготвено в съответствие с 

образеца, утвърден от възложителя и съдържа всички посочени от възложителя 

документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката 

и допуска участника до оценка на ценовото предложение. 

Настоящият протокол е съставен на 24.01.2020 година. Ценовото предложение 

на участникът ще бъде оповестено на 31.01.2020 година (петък) в 10:00 часа в 

Заседателната зала на община Димово, ул. „Георги Димитров“ №137. 
 

Комисия:  

Председател: ……П……………….. 

                          (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.…………П……..                                 2. …………П………………. 

                   (Румен Каменов)                                   (Красимира Иванова) 

 
 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД) 
 


