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ПРОТОКОЛ  

за разглеждане на ценовите предложения 

 

На 30.09.2019 г. в 11:00 часа в стая 402 в сградата на община Стара Загора комисията за 

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи 

на обект - „Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– 

улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- 

о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24, кв. 

„Зора“, гр. Стара Загора”, назначена със Заповед №6/11.09.2019г. на Изпълнителния директор 

на „Индустриална зона Загоре“ АД заседава в състав: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светлана Димитрова - строителен инженер; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Гергана Динева – юрист; 

2. Антоанета Никова – технически сътрудник в „Индустриална зона Загоре“ АД.   

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на участниците. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

от офертите на допуснатите участници и обяви предложените от тях цени, както следва: 

1. Предложената от участника „Геодет“ ЕООД, гр. Стара Загора цена за изпълнение 

предмета на поръчката е 10 750 лв. (десет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС и 12 

900  лв. (дванадесет хиляди и деветстотин лева) с ДДС. 

2. Предложената от участника „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД, гр. София цена за 

изпълнение предмета на поръчката е 17 900 лв. (седемнадесет хиляди и деветстотин лева) без 

ДДС  и 21 480  лв. (двадесет и една хиляди четиристотин и осемдесет лева) с ДДС. 

3. Предложената от участника „Т 7 Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив цена за изпълнение 

предмета на поръчката е 11 750 лв. (единадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС 

и 14 100 лв. (четиринадесет хиляди и сто лева) с ДДС. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 02.10.2019 г. в 11:00 часа в  

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светлана Димитрова - строителен инженер; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Гергана Динева – юрист; 

2. Антоанета Никова – технически сътрудник в „Индустриална зона Загоре“ АД. 
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Комисията провери ценовите предложения на допуснатите участници и констатира, че 

са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

     Комисията провери за наличие на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и констатира:  

- предложената от участника „Геодет“ ЕООД, гр. Стара Загора цена за изпълнение на 

поръчката се явява с 27,49% по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения 

на останалите участници; 

 Предвид гореизложеното във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши 

Председателя да докладва на Възложителя за необходимостта да изиска писмена обосновка от 

участника „Геодет“ ЕООД, гр. Стара Загора за начина на образуване на предложената от 

него цена.  

Писмената обосновка следва да се представи в законоустановения 5-дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светлана Димитрова - (П.П.) заличена информация на основание 

чл.36а, ал. 3 от ЗОП. 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Гергана Динева – (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП. 

2. Антоанета Никова (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП. 

 

 

 

 


