
УТВЪРЖДАВАМ 
инж.Ж.Динчев 
.........../п/.............. 
07.05.2019 г. 
 

“ТЕЦ Мариа изток 2” ЕАД 
        с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

 Вх.№.16228 
                         Получено на 07.05.2019 г. 

ПРОТОКОЛ 3 
 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 19035 и 

предмет: „Доставка на два броя нови автомобили до седем места” 

  
На 18.04.2019г. от 10:00 часа в открито заседание продължи своята работа 

комисия, назначена със заповед № 463 / 28.03.2019г. на Изпълнителния 

директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:  

инж. Иван Христов – Ръководиттел, Автостопанство, ДР 

Членове: 

1. инж. Каролина Иванова – Технолог, Автостопанство, ДР 

2. Диляна Лейчева – Юрисконсулт, ПО  

3. Симеонка Николова– Експерт контрол на документи, АДФК 

4. Галина Табакова – Специалист търговия, ТО, ДМОП 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 

участниците 

................................................................................................................................. 
 
В обявения срок са постъпили 2 /две/ оферти: 

 
Поради подробно описани мотиви и законови основания в Протокол № 2/ 

15.04.2019г. от работата на комисията, същата предлага за отстраняване от 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 
номер на 
офертата 

Дата на 
получаване 

на 
офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

1 Автохит 2000 ООД, гр. Ст. Загора 8451 19.03.19 14.20 
2 Мото Боряна 94 ЕООД, гр. Варна 8465 25.03.19 13.22 



процедурата участника Мото Боряна 94 ЕООД, гр. Варна. На основание чл. 

57, ал.1 от ППЗОП комисията няма да отвори ценовото им предложение. 

На основание чл. 57 от ППЗОП следва да бъде отворен пликът с 

Предлагани ценови параметри на останалия участник, тъй като офертата му 

отговаря на изискванията на възложителя. 

 
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически 

най-изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

Председателят отвори плика с Предлагани ценови параметри и ги обяви 

както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 
Предлагана цена 
в лева без ДДС 

1 Автохит 2000 ООД, гр. Ст. Загора 90 600.00лв. 
 

 
КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали 

оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с рег.№ 19035 и предмет „Доставка на два броя нови 

автомобили до седем места”: 

 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана 
цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 Автохит 2000 ООД, гр. Ст. Загора 90 600.00лв. Първо място 
 
 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави 

настоящия протокол на 07.05.2019 г. 

 
 Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1 / 02.04.2019г. за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и Протокол № 2 / 15.04.2019г. за 



разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите 

предложения от офертите на участниците. 

 
 
  

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
  
Председател:  
инж. Иван Христов – ............../п/................ 
 
Членове: 
инж. Каролина Иванова – .............../п/................. 
 
 
Диляна Лейчева – ............../п/..................  
 
 
Симеонка Николова  – ............../п/.................. 
 
 
Галина Табакова – ............../п/.................. 


