
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

 На комисията, назначена със  № РД-08- 826/ 07.12.2018г. на Зам.- кмета на Община 

Айтос, съгласно Заповед за заместване № РД-08- 1086/ 22.12.2016г. за разглеждане, 

оценка и класиране на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” 

при Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” 

при Община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Хляб и 

тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба 

за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на 

„ОЦСЗУ” Позиция № 5 „Различни хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” 

Позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 

7 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 8 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 9 

„Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция №10 „Различни хранителни 

продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”, открита с Решение № ОП- 18- 23/ 

01.11.2018г, с уникален номер на поръчката в РОП на АОП: 00195- 2018 – 0007  

  Днес, 03.01.2019г. в 10:00часа започна работа комисия по чл. 103,  ал. 1 от ЗОП в 

редовен състав:            

           Председател: 

           1.Цветелина Стойчева – външен експерт, юрист; 

            Членове:  

2. Димитрина Кинева – главен счетоводител в дирекция КОВЗС; 

           3. Галина Карчева- счетоводител в ОЦСЗУ. 

 се събра в  сградата на Община Айтос, на закрито заседание, за да продължи 

работата си по разглеждане, оценка и класиране на представените оферти за участие в 

открита процедура с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към 

Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос, по обособени позиции, както следва: 

Позиция № 1 „Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 2 „Месо, 

месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Мляко и млечни 

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и 

зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 5 „Различни хранителни продукти за 



нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”; Позиция № 7 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”; Позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”; Позиция № 9 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция №10 

„Различни хранителни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС” по реда на Закона 

за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

            

           І. Обща информация 

 Председателят на комисията припомни, че на 14.12.2018г. е изпратено копие на 

Протокол №1 от 13.12.2018г. с констатациите на комисията относно съответствието на 

офертите на участниците с изискванията на Възложителя към личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията установи, че в рамките на определения с Протокол № 1 

срок от 5 – работни дни, в деловодството на Община Айтос са постъпили допълнителни 

документи от посочените участници, както следва: 

  

Вх. 

№ 
Име на организацията, подала оферта 

Дата и час на получаване на 

допълнителни документи 

1. „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД Вх. № 92-Ф- 1255/ 19.12.2018/13:12 ч. 

2. „ХИТЕКС” ЕООД Вх. № 92-Ф- 1257/ 19.12.2018/14:38 ч. 

3. „ПЕТРОВ 87” ЕООД Вх. № 92-Ф- 1258/ 19.12.2018/15:16 ч. 

  4. „ФИОРЕ” ЕООД Вх. № 92-Ф- 1264/ 20.12.2018/12:38 ч. 

  5. „ИВ ТРЕЙД” ООД Вх. № 92-Ф- 1270/ 21.12.2018/12:56 ч. 

  6. „ДЕСИЙ” ЕООД Вх. № 92-Ф- 1271/ 21.12.2018/14:05 ч. 

 

 Комисията констатира, че пликовете, подадени от участниците в Деловодството на 

общината са непрозрачни и с ненарушена цялост. 

 Председателят на комисията отвори предоставените пликове с допълнителни 

документи по реда на тяхното постъпване в Деловодството на Община Айтпс. 

 II. Резултати от работата на комисията: 

          1. Плик от Участник  „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1255/ 19.12.2018/13:12 

ч. 

 Участник „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД е спазил указанията на комисията от Протокол 

№1 от 13.12.2018г. и в определения срок е предоставил необходимите допълнителни 

документи. 

          Участникът е представил до комисията 1 (един) брой ЕЕДОП  за Обособени позиции 

№ 2, 3 и 5, електронно подписан от Управителя на дружеството. 



 Новите ЕЕДОП , представен от Участник  „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД  е попълнен в 

съответствие с изискванията на закона и удовлетворява условията на Възложителя и 

констатираните непълноти от Протокол № 1. 

 Комисията установи, че в допълнителните документи на Участника няма липсващи 

документи или констатирани нередности. 

 След разглеждане на документите на Участник  „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД, 

включително и допълнително представените такива, комисията установи съответствие на 

документацията на Участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поради което Комисията единодушно РЕШИ: 

 УЧАСТНИК „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

Айтос, ул. „Карнеги” № 3, ЕИК: 200423333, ПРОДЪЛЖАВА ПО-НАТАТЪШНОТО СИ 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ОФЕРТАТА В ЧАСТ „ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА. 

 

         2. Плик от Участник  „ХИТЕКС” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1257/ 19.12.2018/14:38 ч. 

 

 Участник „ХИТЕКС” ЕООД е спазил указанията на комисията от Протокол №1 от 

13.12.2018г. и в определения срок е предоставил необходимите допълнителни документи. 

           Участникът е представил до комисията 1 (един) брой ЕЕДОП  за Обособени 

позиции № 1, 3 и 6, електронно подписан от Управителя на дружеството. 

 Новите  ЕЕДОП, представен  от Участник „ХИТЕКС” ЕООД  е попълнен в 

съответствие с изискванията на закона и удовлетворява условията на Възложителя и 

констатираните непълноти от Протокол № 1. 

 Комисията установи, че в допълнителните документи на Участника няма липсващи 

документи или констатирани нередности. 

 След разглеждане на документите на Участник „ХИТЕКС” ЕООД, включително и 

допълнително представените такива, комисията установи съответствие на документацията 

на Участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради 

което Комисията единодушно РЕШИ: 

 УЧАСТНИК „ХИТЕКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, 
ул. „Арда”  № 33, ЕИК: 102637662, ПРОДЪЛЖАВА ПО-НАТАТЪШНОТО СИ 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ОФЕРТАТА В ЧАСТ „ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА. 

 

          3. Плик от Участник „ПЕТРОВ 87” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1258/ 19.12.2018/15:16 ч. 

 Участник „ПЕТРОВ 87” ЕООД е спазил указанията на комисията от Протокол №1 

от 13.12.2018г. и в определения срок е предоставил необходимите допълнителни 

документи. 

          Участникът е представил до комисията 1 (един) брой ЕЕДОП  за Обособена позиция 

№ 4, електронно подписан от Управителя на дружеството. 

 Новите ЕЕДОП , представен от Участник  „ПЕТРОВ 87” ЕООД  е попълнен в 

съответствие с изискванията на закона и удовлетворява условията на Възложителя и 

констатираните непълноти от Протокол № 1. 



 Комисията установи, че в допълнителните документи на Участника няма липсващи 

документи или констатирани нередности. 

 След разглеждане на документите на Участник  „ПЕТРОВ 87” ЕООД, 

включително и допълнително представените такива, комисията установи съответствие на 

документацията на Участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поради което Комисията единодушно РЕШИ: 

 УЧАСТНИК „ПЕТРОВ 87” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

Айтос, ул. „Ради Боруков” бл. 18 , ЕИК: 204452930, ПРОДЪЛЖАВА ПО-

НАТАТЪШНОТО СИ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ОФЕРТАТА В ЧАСТ 

„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА. 

 

        4. Плик от Участник „ФИОРЕ” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1264/ 20.12.2018/12:38 ч.  

          Участник „ФИОРЕ” ЕООД е спазил указанията на комисията от Протокол №1 от 

13.12.2018г. и в определения срок е предоставил необходимите допълнителни документи. 

          Участникът е представил до комисията 1 (един) брой ЕЕДОП  за Обособени позиции 

№ 2, 3, 5, 7, 8, 9 и 10, електронно подписан от Управителя на дружеството. 

 Новите ЕЕДОП, представен от Участник  „ФИОРЕ” ЕООД  е попълнен в 

съответствие с изискванията на закона и удовлетворява условията на Възложителя и 

констатираните непълноти от Протокол № 1. 

 Комисията установи, че в допълнителните документи на Участника няма липсващи 

документи или констатирани нередности. 

 След разглеждане на документите на Участник  „ФИОРЕ” ЕООД, включително и 

допълнително представените такива, комисията установи съответствие на документацията 

на Участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради 

което Комисията единодушно РЕШИ: 

 УЧАСТНИК „ФИОРЕ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 
ж.к. ПЗ СЕВЕР, бул. „ЯНКО КОМИТОВ” № 44, ЕИК: 102063107, ПРОДЪЛЖАВА ПО-

НАТАТЪШНОТО СИ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ОФЕРТАТА В ЧАСТ 

„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА. 

         

           5. Плик от Участник „ИВ ТРЕЙД” ООД с Вх. № 92-Ф- 1270/ 21.12.2018/12:56 ч. 

           Участник „ИВ ТРЕЙД” ООД е спазил указанията на комисията от Протокол №1 от 

13.12.2018г. и в определения срок е предоставил необходимите допълнителни документи. 

          Участникът е представил до комисията 1 (един) брой ЕЕДОП  за Обособени позиции 

№ 2, 3, 5, 8, 9 и 10, електронно подписан от Управителя на дружеството. 

 Новите ЕЕДОП, представен от Участник  „ИВ ТРЕЙД” ООД  е попълнен в 

съответствие с изискванията на закона и удовлетворява условията на Възложителя и 

констатираните непълноти от Протокол № 1. 

 Комисията установи, че в допълнителните документи на Участника няма липсващи 

документи или констатирани нередности. 



 След разглеждане на документите на Участник  „ИВ ТРЕЙД” ООД, включително 

и допълнително представените такива, комисията установи съответствие на 

документацията на Участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поради което Комисията единодушно РЕШИ: 

 УЧАСТНИК „ИВ ТРЕЙД” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 
ул. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ № 3А, ЕИК: 102182129, ПРОДЪЛЖАВА ПО-

НАТАТЪШНОТО СИ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ОФЕРТАТА В ЧАСТ 

„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА. 

 

        6. Плик от Участник „ДЕСИЙ” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1271/ 21.12.2018/14:05 ч. 

         Участник „ДЕСИЙ” ЕООД е спазил указанията на комисията от Протокол №1 от 

13.12.2018г. и в определения срок е предоставил необходимите допълнителни документи. 

          Участникът е представил до комисията 1 (един) брой ЕЕДОП  за Обособени позиции 

№ 1 и 6, електронно подписан от Управителя на дружеството. 

 Новите ЕЕДОП, представен от Участник  „ДЕСИЙ” ЕООД  е попълнен в 

съответствие с изискванията на закона и удовлетворява условията на Възложителя и 

констатираните непълноти от Протокол № 1. 

 Комисията установи, че в допълнителните документи на Участника няма липсващи 

документи или констатирани нередности. 

 След разглеждане на документите на Участник  „ДЕСИЙ” ЕООД, включително и 

допълнително представените такива, комисията установи съответствие на документацията 

на Участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради 

което Комисията единодушно РЕШИ: 

 УЧАСТНИК „ДЕСИЙ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, 
ул. „ЛОЗЕНГРАД” № 4, ЕИК: 200377455, ПРОДЪЛЖАВА ПО-НАТАТЪШНОТО СИ 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ОФЕРТАТА В ЧАСТ „ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА. 

 

 

        

         След извършване на предварителния подбор, включващ разглеждане на офертите за 

съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя в обявлението и в документацията на обществената 

поръчка, комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата следните участници: 

  

       1.  „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД 

       2.  „ХИТЕКС” ЕООД; 

       3. „ПЕТРОВ 87” ЕООД; 

       4. „ФИОРЕ” ЕООД; 

       5. „ИВ ТРЕЙД” ООД 

       6. „ДЕСИЙ” ЕООД 

        



        III. След извършване на гореописаните действия, Комисията продължи своята работа 

в закрито заседание по разглеждане, оценка и класиране на представените оферти за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

      „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при 

Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при 

Община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Хляб и тестени 

изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на 

„ОЦСЗУ” Позиция № 5 „Различни хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” 

Позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 

7 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 8 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 9 

„Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция №10 „Различни хранителни 

продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”. 

          Комисията започна разглеждане на Техническите предложения на допуснатите 

участници и проверка по отношение на пълнотата и съответствието на съдържанието им 

съгласно документацията и приложените към нея документи. Разглеждането на 

документацията и техническите предложения на допуснатите участници се извърши по 

реда на постъпване на офертите в Деловодството на Община Руен. 

 

 

           1. УЧАСТНИК „ИВ ТРЕЙД” ООД с Вх. № 92-Ф- 1191/06.12.2018г.,15:25 часа 

 

          Техническото предложение на „ИВ ТРЕЙД” ООД за обособени позиции № 2, 3, 5, 

8, 9 и 10 има следното съдържание: 

          1.  Предложения за изпълнение на поръчката  – по образец; 

          2. Декларации за съгласие с клаузите на приложения  проект на договор - по 

образец; 

         3. Декларации за срока на валидност на офертата- по образец; 

          

           След запознаване с техническото предложение  на  УЧАСТНИК „ИВ ТРЕЙД” 

ООД, Комисията установи, че същото е  изготвено съгласно приложените в 

документацията образци и съдържа всички задължителни елементи, изисквани в 

документацията за обществената поръчка, , поради което единодушно РЕШИ: 

 

           

          „ИВ ТРЕЙД” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ № 3А, ЕИК: 102182129, да продължи участието си в 

открита процедура  за възлагане на обществена поръчка. 

 

           2. УЧАСТНИК „ФИОРЕ” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1192/06.12.2018г.,15:50 часа 

 



          Техническото предложение на „ФИОРЕ” ЕООД за обособени позиции № 2, 3, 5, 7, 

8, 9 и 10 има следното съдържание: 

          1.  Предложения за изпълнение на поръчката  – по образец; 

          2. Декларации за съгласие с клаузите на приложения  проект на договор - по 

образец; 

         3. Декларации за срока на валидност на офертата- по образец; 

          

           След запознаване с техническото предложение  на  УЧАСТНИК „ФИОРЕ” ЕООД 

ООД, Комисията установи, че същото е  изготвено съгласно приложените в 

документацията образци и съдържа всички задължителни елементи, изисквани в 

документацията за обществената поръчка, , поради което единодушно РЕШИ: 

           

         „ФИОРЕ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. ПЗ 

СЕВЕР, бул. „ЯНКО КОМИТОВ” № 44, ЕИК: 102063107, да продължи участието си в 

открита процедура  за възлагане на обществена поръчка. 

 

           

           

                     3. УЧАСТНИК „ПЕТРОВ 87” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1193/06.12.2018г.,16:10 

часа 

 

          Техническото предложение на „ПЕТРОВ 87” ЕООД за обособена позиция № 4 има 

следното съдържание: 

          1.  Предложения за изпълнение на поръчката  – по образец; 

          2. Декларации за съгласие с клаузите на приложения  проект на договор - по 

образец; 

         3. Декларации за срока на валидност на офертата- по образец; 

          

           След запознаване с техническото предложение  на  УЧАСТНИК „ПЕТРОВ 87” 

ЕООД, Комисията установи, че същото е  изготвено съгласно приложените в 

документацията образци и съдържа всички задължителни елементи, изисквани в 

документацията за обществената поръчка, , поради което единодушно РЕШИ: 

 

           

        „ПЕТРОВ 87” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Ради 

Боруков” бл. 18 , ЕИК: 204452930, да продължи участието си в открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

 

           4. УЧАСТНИК „ХИТЕКС” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1194/06.12.2018г., 16:18 часа 

 

          Техническото предложение на „ХИТЕКС” ЕООД за обособени позиции № 1, 3 и 6 

 има следното съдържание: 

          1.  Предложения за изпълнение на поръчката  – по образец; 



          2. Декларации за съгласие с клаузите на приложения  проект на договор - по 

образец; 

         3. Декларации за срока на валидност на офертата- по образец; 

          

           След запознаване с техническото предложение  на  УЧАСТНИК „ХИТЕКС” 

ЕООД, Комисията установи, че същото е  изготвено съгласно приложените в 

документацията образци и съдържа всички задължителни елементи, изисквани в 

документацията за обществената поръчка, , поради което единодушно РЕШИ: 

 

           

         „ХИТЕКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Арда”  

№ 33, ЕИК: 102637662, да продължи участието си в открита процедура  за възлагане 

на обществена поръчка. 

 

           5. УЧАСТНИК „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1195/06.12.2018г.,16 

:29 часа 

 

          Техническото предложение на „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД за обособени позиции № 2, 3 

и 5 има следното съдържание: 

          1.  Предложения за изпълнение на поръчката  – по образец; 

          2. Декларации за съгласие с клаузите на приложения  проект на договор - по 

образец; 

         3. Декларации за срока на валидност на офертата- по образец; 

          

           След запознаване с техническото предложение  на  УЧАСТНИК „ПЕТРОВ ЕВГ” 

ЕООД, Комисията установи, че същото е  изготвено съгласно приложените в 

документацията образци и съдържа всички задължителни елементи, изисквани в 

документацията за обществената поръчка, , поради което единодушно РЕШИ: 

           

          „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. 

„Карнеги” № 3, ЕИК: 200423333, да продължи участието си в открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

 

           6. УЧАСТНИК „ДЕСИЙ” ЕООД с Вх. № 92-Ф- 1196/06.12.2018г.,16:31 часа 

 

          Техническото предложение на „ДЕСИЙ” ЕООД за обособени позиции № 1 и 6 има 

следното съдържание: 

          1.  Предложения за изпълнение на поръчката  – по образец; 

          2. Декларации за съгласие с клаузите на приложения  проект на договор - по 

образец; 

         3. Декларации за срока на валидност на офертата- по образец; 

          



           След запознаване с техническото предложение  на  УЧАСТНИК „ДЕСИЙ” ЕООД, 

Комисията установи, че същото е  изготвено съгласно приложените в документацията 

образци и съдържа всички задължителни елементи, изисквани в документацията за 

обществената поръчка, , поради което единодушно РЕШИ: 

 

           

           „ДЕСИЙ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. 

„ЛОЗЕНГРАД” № 4, ЕИК: 200377455, да продължи участието си в открита процедура  

за възлагане на обществена поръчка. 

 

           

 

 

       След разглеждане на допуснатите оферти и Техническите предложения към тях и 

проверка по отношение на пълнотата и съответствието на съдържанието им съгласно 

документацията и приложените към нея образци, допуснати до по-нататъшно участие са 6 

(шестима)  от  участниците, а именно: 

 

        1.  „ИВ ТРЕЙД” ООД;   

        2.  „ФИОРЕ” ЕООД; 

        3. „ПЕТРОВ 87” ЕООД; 

         4. „ХИТЕКС” ЕООД; 

         5. „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД; 

         6. „ДЕСИЙ” ЕООД 

 

        С това комисията приключи работата си по прегледа на допълнителните 
документи и разглеждане на Техническите предложения на участниците по 

отделните обособени позиции, като приключи своята работа на 03.01.2019г. и на 

основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП Комисията  единодушно РЕШИ:  отварянето и 

оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши от 

11:00 ч. на 09.01.2019г. в малката заседателната зала на сградата на Община Айтос, гр. 

Айтос,  ул. „Цар Освободител“ № 3. 

 Настоящият Протокол № 2 е съставен и подписан на основание на чл. 103, ал. 3 от 

ЗОП, във връзка с чл. 54 от ППЗОП на 03.01.2019г. в 15:00 часа. 

 

 

 

 

Председател: 

Цветелина Стойчева - ………/П/………….. 

Членове: 

1. Димитрина Кинева - …………/П/………….. 

2. Галина Карчева  - …………/П/………… 


