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Адрес:  гр.Велики Преслав, ПК 9850, ул.”Симеон Велики” №10,тел.0538/42106,email: dgs.preslav@dpshumen.bg 

 

 

                                                                         

ПРОТОКОЛ № 3 

редактиране датата 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”  в следния 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” 
 
Комисията се събра на свое трето по ред редовно заседание на 15.07.2021г. в 9:00 
часа, в административната сграда на ТП „ДГС Преслав”, гр.Велики Преслав, на 
адрес: ул.”Симеон Велики” №10,  относно продължаване провеждането на 
горепосочената процедура. Комисията е в редовен състав. Председателят откри 
заседанието. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.   

 
Комисията удължи своята работа по разглеждане и оценяване на техническите 
предложения, което води до  промяна датата и часа на отваряне и разглеждане на 
получените ценови оферти на допуснатите участници в обществената поръчка.  
 
Комисията определя следната дата за отваряне на ценовата оферта -16.07.2021 
г. от 15.00 часа 
 
Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на участниците в 
процедурата чрез публикуване на съобщение в профила на купувача към досието 
на настоящата поръчката намиращо се на платформата ЦАИС, и изпращане на 
съобщение до участниците с оглед изискванията на чл.9л, ал.3, т.2 от ППЗОП, да 
предостави генерирания ключ за декриптиране на ценовата оферта, както и 
правото му да изпрати свой представител, който да присъства на декриптиране и 
отваряне на ценовите офертите. 
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На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящия протокол се изпраща на всички 
участници. 

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

 


