
 

 

УТВЪРДИЛ: заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

 

   /В.Тошева – 

   ИД Кмет Община Грамада/ 

 

 

 

ДОКЛАД  

 

На комисията за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО 

ДВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ ТОДОР ТИТУРЕНКОВ 

ГРАМАДА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГРАМАДА, назначена със 

Заповед №204/17.09.2019 г. в състав: 

  

 

  

1. Със заповед № 204/17.09.2019г. на Кмета на Община Грамада е назначена 

комисия в състав:  

Председател:  Станислава Людмилова-с квалификация: правоспособен юрист  

Членове:    

1. инж. Ирена Димитрова- на длъжност: Директор Обща администрация към 

Община Грамада 

.Юлия Пенкова Илиева – на длъжност ИД Гл.Счетоводител в Община Грамада 

И резервни членове:  

Пролетка Георгиева- на длъжност старши специалист към Община Грамада  

 

 2. Комисията е извършила действия, отразени в протоколи от 1 до 3 за 

резултатите от извършените действия, хронологично, както следва:  

2.1. За участие в обществената поръчка са подадени 4 броя оферти: 

1.Оферта №1 от „Зърнени Храни Видин 99” АД - входена в 15:00 ч. на 09.09.2019 год. 

2. Оферта №2  от „Меско ВД“ ЕООД – входена в 15:50ч. на 13.09.2019г. 

3. Оферта №3  от „Меско ВД“ ЕООД – входена в 15:52ч. на 13.09.2019г. 

4. Оферта № 4 от „ЮБП” ЕООД - входена в16:13 ч. на 13.09.2019 год. 

С протокол № 1 комисията е извършила действия по отваряне на  офертите по 

реда  на тяхното получаване и оценка за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя. С този протокол комисията е установила, че по отношение 

на двама от участниците Зърнени храни Видин 99 АД и Меско ВД ЕООД са налице 

липсващи документи и е дала указание по реда на чл., ал.8 във вр. ал.9 от ППЗОП 

участниците  да представят в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на 

протокола, съответните документи за допускане до участие в процедурата. В срока 

посочен от комисията са постъпили допълнителни документи от Зърнени храни Видин 

99 АД и Меско ВД ЕООД, което е отразено в Протокол № 2 от работата на комисията. 

 С Протокол № 2 комисията е извършила действия по оценка на подадените и 

допуснати оферти по отношение на показатели Т и Д. Показател Качество на 

техническото предложение (Т) -  с относителна тежест 40% в комплексната оценка и 

Показател Срок за реагиране в случай на рекламация (Д)  - с относителна тежест на 

този критерии 10% в комплексната оценка. 

 Съгласно разпоредбите на чл.27, ал.3 от ППЗОП комисията е  обявила, че заседанието 

по отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, ще е на 21.10.2019г. 

С протокол № 3 комисията е извършила оценка на ценовите предожения на 

участниците и окончателно класиране по методиката и комплексна оценка. 



3.Комисията е направила предложение на Възложителя въз основа на извършеното 

класиране да сключи договор с определения на първо място участник. 

Работния процес се разви в две заседания на комисията –на 18.09.2019г., 30.09.2019г., 

02.10.2019г., 09.10.2019г. ,  16.10.2019г. 21.10.2019г.  22.10.2019г. и 23.10.2019г. 

 

Настоящият доклад се изготви и ведно с протоколите от работата на комисията 

се предаде на Възложителя  за утвърждаване на основание чл. 106 от ЗОП. 

 

Комисия: 

 

Председател: заличено обстоятелство по ЗЗЛД   

 

Членове:  

 

1. ……………………… 

заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

 

2. ……………………….. 

заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

 

3. ……………………… 

заличено обстоятелство по ЗЗЛД 


