
 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР: 

/инж.Н.Вълчева/ 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

 

Днес, 09.11.2018 год. комисия назначена със Заповед № 022 /01.10.2018 год. на 

Директора на гимназията в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .Петя Дочкова Мръвкова – зав.адм.част 

ЧЛЕНОВЕ:       1.Екатерина Любенова Младенова – тех.секретар  

   2.Милка Иванова Касърова - домакин 

   3.Димитър Стефанов Димитров – юрист 
 

се събра със задача да разгледа, оцени и класира представените оферти за отдаване под наем на 

имот – публична държавна собственост, представляващ помещение за стопанска дейност - 

работилница. 

Председателят на комисията обяви, че в уречения час са се явили всички членове на 

комисията. 

При отваряне на ценовите предложения на кандидатите присъства г-жа Анна 

Боймитрова, управител на „Ауто лукс сървисиз“ ЕООД. 

Председателят на комисията констатира, че в определения в документацията срок в 

гимназията са постъпили два броя предложения. 

На основание чл.51 ал.1 от ППЗДС търгът е законен и няма пречка да бъде проведен. 

Пристъпи се към разглеждане на представените документи от  фирма „Ауто лукс 

сървисиз“ ЕООД , ЕИК 175113881 с Вх.№ 112/05.11.2018г.  

Пликът съдържа документи за участие и запечатан плик с ценово предложение. При 

проверка на документите за участие се установи, че всички документи са налице, съгласно 

изискванията на глава ІІ, раздел 9 от тръжните книжа, поради което комисията допуска до 

разглеждане на ценовото предложение на кандидата. Отвори се ценовото предложение на 

„Ауто лукс сървисиз“ ЕООД. Кандидатът предлага 4,25 лв./кв.м.  

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи на втория кандидат – 

фирма „Вес къмпани“ ЕООД , ЕИК 205370742, с Вх.№ 113/05.11.2018г. 

Пликът съдържа документи за участие и запечатан плик с ценово предложение. При 

проверка на документите за участие се установи, че всички документи са налице, съгласно 

изискванията на глава II, раздел 9 от тръжните книжа, поради което комисията допуска до 

разглеждане на ценовото предложение на втория кандидат. Отвори се ценовото предложение на 

„Вес къмпани“ ЕООД. Кандидатът предлага 5,30 лв./кв.м. 

Комисията класира кандидатите както следва: 

На първо място  „Вес къмпани“ ЕООД с цена от 5,30 лв/кв.м. 

На второ място „Ауто лукс сървисиз“ ЕООД с цена от 4,25 лв./кв.м. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комисията предлага на Директора да бъде сключен договор с класираният на първо 

място кандидат.  

Комисията приключи работа в 11.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О М И С И Я: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........................     

          /Петя Мръвкова/ 

             ЧЛЕНОВЕ:     ……………. 

/Екатерина Младенова/ 

                                  ...................... 

/Милка Касърова/ 

                                    ................... 

/Димитър Димитров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


