
ПРОТОКОЛ № 4 

За отваряне на ценовите предложения 

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със  Заповед 
№170/05.07.2021г. на Директора на ТП "ДГС Преслав" по Открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на резервни части 

за автомобили и аксесоари необходими за функционирането на автомобилния парк на 

ТП „ДГС ПРЕСЛАВ”. 

Обществената поръчка е обявена с Решение № F122739 / 01 юни 2021 (вторник) 11:36 

на инж.Живко Алексиев -Директора на ТП "ДГС Преслав"  

На 16.07.2021г. г. комисията в състав: 

 

Председател на оценителната комисия 

Гергана Димитрова -оператор въвеждане на данни при ТП „ДГС Преслав” 
 
Членове на оценителната комисия: 
1. Добромир Козирацкий- юрисконсулт при ТП „ДГС Преслав” 
2. Деница Полихронова-счетоводител при ТП „ДГС Преслав” 
 

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените ценови оферти на допуснатите 

участници в обществената поръчка: 

До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 16 юли 2021 (пет), 

15:00:00, следните участници са декриптирали ценовите си предложения: 

1. OF463398 ЛЮЛИН РП ЕООД 

- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 15 юли 2021 (четв), 23:47:53 

2. OF460440 ЕТ КАРБОН - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ 

- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 15 юли 2021 (четв), 10:30:00 

3. OF461684 ММ 66 ЕООД 

- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 15 юли 2021 (четв), 9:40:12 

4. OF459905 М И К МОНТ-АВТО ЕООД 

- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 15 юли 2021 (четв), 17:49:53 

Председателят на комисията декриптира и отвори декриптираните от участниците 

ценови предложения както следва: 

ЛЮЛИН РП ЕООД - Подадена цена: 8624,00 лв. 

ЕТ КАРБОН - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ - Подадена цена: 9703,50 лв. 

ММ 66 ЕООД - Подадена цена: 6963,59 лв. 

М И К МОНТ-АВТО ЕООД - Подадена цена: 6977,80 лв. 



Комисията пристъпи към класиране на участниците съгласно посочения в 

документацията критерии "най-ниска цена" . 

 

Комисията направи следното класиране: 

 

Първо място –Участник 3 – ММ 66 ЕООД , с предложена обща стойност за 

изпълнение от 6963,59 лв. (шест хиляди деветстотин шестдесет и три лева и 

петдесет и девет стотинки), без включено ДДС, сбор на всички единични цени за 

артикулите; 

 

Второ място –Участник 4 – М И К МОНТ-АВТО ЕООД , с предложена обща стойност 

за изпълнение от 6977,80 лв. (шест хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и 

осемдесет стотинки), без включено ДДС, сбор на всички единични цени за 

артикулите; 

Трето  място –Участник 1– ЛЮЛИН РП ЕООД , с предложена обща стойност за 

изпълнение от 8624,00 лв. (осем хиляди шестстотин двадесет и четири  лева), без 

включено ДДС, сбор на всички единични цени за артикулите; 

 

Четвърто  място –Участник 2– ЕТ КАРБОН - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ, с 

предложена обща стойност за изпълнение от 9703,50 лв. (девет хиляди седемстотин и 

три лева и петдесет стотинки), без включено ДДС, сбор на всички единични цени за 

артикулите; 

 

Предвид получените резултати от представените оферти на участниците за изпълнение 

на  обществената поръчка, комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да определи за 

изпълнител и да сключи договор за настоящата процедура с класирания на първо място 

участник OF461684 ММ 66 ЕООД. 

 

Комисията констатира, че не е налице необходимост от вземане на други решения в 

изпълнение на изискванията на ЗОП. 

 

Комисията закри заседанието си и чрез нейният председател предаде настоящия 

протокол и цялата документация на Възложителя. 

 

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията както следва: 

КОМИСИЯ: 
 
Председател на оценителната комисия 
Гергана Димитрова (П) 
                       
Членове на оценителната комисия: 
 
1. Добромир Козирацкий (П) 
    
2. Деница Полихронова (П) 
 

 


