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ПРОТОКОЛ № 2 
За отваряне на ценовите предложения 

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед №26/31 яну 
2022 (пон), на Директора на ТП "ДГС Преслав" по Открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване на моторни 
превозни средства /МПС/, включващо основен, текущ ремонт и 
профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите 
на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” през 2022г.  

Обществената поръчка е обявена с Решение № F175914 / 29 ноември 2021 
(понеделник) 13:38 на Директора на ТП "ДГС Преслав"; 
 
На 04.01.2022г. комисията в състав: 
Председател на оценителната комисия 
Гергана Димитрова -оператор въвеждане на данни при ТП „ДГС Преслав”; 
 
Членове на оценителната комисия: 
1. Генчо Игнатов- лесничей при ТП ДГС „Преслав” 
2. Светлозар Мирчев-шофьор 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 - 04 фев 2022 
(пет), 10:00:00, следните участници са декриптирали ценовите си предложения: 

1.OF707305 ММ 66 ЕООД 
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 31 яну 2022 (пон), 12:41:13 

2.OF702953 АВТОДАН ЕООД 
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 31 яну 2022 (пон), 13:08:20 

Председателят на комисията декриптира и отвори декриптираните от 
участниците ценови предложения както следва: 

ММ 66 ЕООД - Подадена цена: 57256,00 лв. 

АВТОДАН ЕООД - Подадена цена: 111562,10 лв. 

За участник №1 OF707305 ММ 66 ЕООД 
1.Обща стойност: 57256,00 лв. (петдесет и седем хиляди двеста петдесет и шест 
лева); 
2.Отдалеченост: 20км (двадесет км); 
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3.Отстъпка от цената на резервните части,извън посочените в списък №1 е в 
размер на 45% (четиридесет и пет процента). 

За участник №2 OF702953 АВТОДАН ЕООД 
1.Обща стойност: 111562,10лв. (сто и единадесет  хиляди петстотин шестдесет 
и два лева и 10 стотинки); 
2.Отдалеченост: 14км (четиринадесет км); 
3.Отстъпка от цената на резервните части,извън посочените в списък №1 е в 
размер на 10% (десет процента). 

К на участника=А+В+С ММ66 ЕООД АВТОДАН ЕООД 

А-предложена цена 57256 50т. 111562,1 26т. 

В-отдалеченост 20 10т. 14 10т. 

С-отстъпка 45% 25т. 10% 11т. 

К   85 т.   47 т. 

Комисията направи следното класиране: 

Първо място –Участник 1 – OF707305 ММ 66 ЕООД с Комплексната оценка от 
85 точки; 
 
Второ място –Участник №2 -OF702953 АВТОДАН ЕООД с Комплексна оценка от 
47 точки; 
 
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 OF707305 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. Генчо Игнатов -лесничей при ТП ДГС „Преслав” (П) 
 2. Светлозар Мирчев- шофьор при ТП ДГС „Преслав” (П) 
 


