
ОБЩИНА МАКРЕШ - ОБЛАСТ ВИДИН
с.Макреш -  3850, ул. “ Георги Бенковски “ № 88 

тел./факс 094 / 600 356 
e-mail: makresh@b-trust.org

П Р О Т О К О Л №2
за разглеждане на ценовите предложения

На 09.02.2018 година в 09:00 часа комисията за провеждане на 
обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на 
изпълнител за доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по 
обособени позиции:

-  Обособена позиция № 1: Хранителни продукти;

-  Обособена позиция № 2: Почистващи препарати
за нуждите на Община Макреш по проект „Осигуряване на топъл обяд в 
Община Макреш” по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско 
подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 
3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016” за срок до 31.12.2019 година”и за 
детските заведения, открита с Решение № 822082 от 20.12.2017 година и 
публикувано в регистъра на обществените поръчки с обявление № 822083, 
назначена със Решение № 22 от 26.01.2018 година на Кмета на община 
Макреш, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 
И ЧЛЕНОВЕ:

1. Тихомир Иванов Георгиев -  Гл. счетоводител;
2. Светла Вергилова Димитрова -  Директор на Дирекция „АОФД“

Проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 
допуснатите участници.

На заседанието не присъстваха представители на участниците, видно от 
списък на присъстващите участници при отваряне на ценови предложения, 
неразделна част от настоящият протокол.

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите 
показатели и пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри” от офертата на участниците и обяви предложените от тях 
цени, както следва:

1 .Предложената от участник № 1 „АИМ” ООД, гр. Димово,
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- за Обособена позиция № 1 предложената цена е 196 672,61) цена 
без ДДС,

- за Обособена позиция № 2 предложената цена е 1 427,80 лева без
ДДС.

С което бе закрита публичната част на заседанието и комисията 
продължи своята работа в закрито заседание.

Комисията извърши проверка по предложените единични цени и 
количествата в поръчката и не установи разлики. Комисията констатира, че 
за позиция кисело мляко, ябълки и консерви паприкаш 0,680 кг участникът е 
предложил ниска цена и взе решение да изиска от участника обосновка за 
единичната предложена цена по посочените позиции.

Комисията приключи работа в 16 часа на 09.02.2018 година.
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