
ПРОТОКОЛ

№2

Днес, 21.02.2020 година, в 14:30 часа, в Заседателната зала 2-ри етаж в 
административната сграда на Община Димово на адрес гр. Димово, ул. „Георги Димитров” 
№ 137, в изпълнение на Заповед № РД-00-113/21.02.2020 година на Кмета на Община 
Димово се събра комисия за разглеждане на техническите предложения на участниците в 
състав:

Председател: Рени Длъгнекова -  юридически консултант на общината;

Членове:

1. Надя Якимова -  старши счетоводител;

2. Михаела Михайлова -  Директор дирекция „АОФ”;

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на двамата 
участници, съгласно Решение №20 от 09.01.2020 година на КЗК за Обособена позиция 
№2:„Месо, месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”.

Комисията установи следното:

1.У частник „Меско ВД” ЕООД в представените допълнителни документи, 
се установява по безспорен начин, че участника няма изпълнени през последните три 
години от датата на подаването на офертата изпълнени доставки с предмет и обем 
индентичен с предмета на поръчката доставка на хранителни продукти, предмет на 
обособената позиция. Представени са удостоверения от „НИПИ 09” ЕООД,гр. Видин и 
„ДИТИ” ООД, гр.Видин за доставка на месо и месни продукти на магазините на двете 
дружества.Но нямат изпълнени доставки за хранителни продукти извън месото и месните 
продукти и доставки за детски и социални заведения.

Представеното удостоверение за регистрация на обект за производство на храни от 
ОДБХ, съгласно чл.12 от ЗХ е със дата 24.09.2019 година или към датата на подаването на 
офертата участника не е имал регистриран обект;

Представеното удостоверение за регистрация на транспортни средства в БАБХ е с дата 
24.09.2019 година или към датата на подаването на офертата участника не е имал 
регистрирано посоченото МПС;

Въз основа на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

НЕ ДОПУСКА до разглеждане техническото п предложение на участника:



/

/
- „Меско ВД” ЕООД за обособена позиция № 2 “Месо, месни произведения, мляко и 
млечни продукти, риба и яйца”

2.При разглеждане на документите в опаковката на участника „АИМ” ООД, за 
съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи 
следното:

Участникът е представил документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. След разглеждането им 
комисията установи, че същите съответстват с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След подробно запознаване и анализиране на предложените от участника документи в 
опаковката и тяхното съответствие е изисквания за подбор, поставени от Възложителя в 
обявлението за обществената поръчка и указанията към участниците в обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения 
на територията на Община Димово по четири обособени позиции”, Комисията

РЕШИ:

Допуска до разглеждане Техническото предложение на участника:

- „АИМ” ООД за Обособена позиция №2 „Месо,месни произведения, мляко и 
млечни продукти, риба и яйца”.

Относно наличност и редовност на представените документи:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция №2 
„Месо,месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”, съдържа:

Предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция №2 - Образец № 4
- в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

С предложението за изпълнение изпълнение на поръчката за Обособена позиция №2 
„Месо,месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца” , участникът предлага:

1.Срок за доставка на хранителните продукти -  30 /тридесет/ минути, считано от 
момента на заявката;

2.Срок за подмяна в случай на рекламация - 45 /четиридесет и пет/ минути. Срокът 
се посочва в минути след уведомяването за установеното отклонение;

Техническото предложение е подписано и подпечатано от участника и е изготвено 
по приложения в документацията за участие образец.

9.Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
изпълзвани за изпълнение на поръчката-Образец №11;



Техническото предложение е подписано и подпечатано от участника и е изготвено 
по приложения в документацията за участие образец.

След обстоен преглед на Техническото предложение за изпълнение на поръчката за 
Обособена позиция №2 на участника, комисията счита, че участникът „АИМ” ООД, е 
представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички 
задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата 
спецификация и на документацията за участие.

Въз основа на гореизложеното, Комисията 

РЕШИ:

Допуска до разглеждане Ценовото предложение на участника:

- „АИМ” ООД за обособена позиция № 2”Месо, месни произведения, мляко и млечни 
продукти, риба и яйца”:

Обявяването на датата за отваряне на ценовите оферти да се извърши чрез 
публикуване на съобщение в профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите оферти.

Комисията приключи работа в 10:30 часа на 24.02.2020 година за резултатите от 
работата си състави и подписа настоящия протокол.


