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ПРОТОКОЛ  

за разглеждане на ценовите предложения 

На 02.10.2019 г. в 11:00 часа в стая 402 в сградата на Община Стара Загора се проведе 

публично заседание на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „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 

№5/10.09.2019г. на Изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ АД. 

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виктория Грозева – Архитект; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Лариса Иванова – строителен инженер; 

2. инж. Светлана Димитрова - строителен инженер; 

3. Гергана Динева – юрист; 

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

 Комисията провери присъстващите лица и констатира, че на заседанието присъства 

представители на участниците “Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС“АД, гр. Стара Загора, 

„ТИ ВИ БИ-АВАНГАРД“ ДЗЗД, гр. Димитровград и „ЩРАБАГ“ ЕАД, гр. София. 

. Председателят на комисията съобщи на присъстващите лица резултатите от 

оценяването на офертите по показател Показател  „Предложение за изпълнение на 

поръчката ” (ОТ)  и обяви допуснатия до отваряне на ценовото предложение участник. 

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

офертата на допуснатия участник и обяви предложената цена, както следва: 

1. Участникът “Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС“АД, гр. Стара Загора с 

оферта вх. № 1. 

 Предложената от участника за обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 

2 425 448,30 лв. (словом: два милиона четиристотин двадесет и пет хиляди четиристотин 

четиридесет и осем лева и тридесет стотинки) без ДДС с включени 5% непредвидени разходи 

или 2 910 537,96 лв. (словом: два милиона деветстотин и десет хиляди петстотин тридесет и 

седем лева и деветдесет и шест стотинки) с ДДС с включени 5% непредвидени разходи. 

С извършването на тези действия приключи публичното заседание на комисията. 

Комисията продължи своята работа на 02.10.2019 г. в 14:00 часа, в състав: 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виктория Грозева – Архитект; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Лариса Иванова – строителен инженер; 

2. инж. Светлана Димитрова - строителен инженер; 

3. Гергана Динева – юрист; 

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

Комисията провери ценовото предложение на допуснатия участник и констатира, че е в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертите по „Оценка на Ценовото предложение на 

участника” (ОЦ) съобразно методиката за оценка на офертите. 

Участникът “Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС“АД, гр. Стара Загора  

получава оценка по Показател ОЦ - 100  т. 

Комисията пристъпи към изчисляване и определяне на „Комплексната оценка” 

съобразно методиката за оценка на офертите. 

Участникът “Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС“АД, гр. Стара Загора 

получава „Комплексна оценка” – 100 т. 

Комисията единодушно класира участниците в процедурата, както следва: 

На първо място класира участника “Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС“АД, гр. 

Стара Загора с „Комплексна оценка” – 100 т. 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на възложителя да издаде мотивирано 

решение, с което да обяви класирането на участниците и да определи за изпълнител 

класираният на първо място участник. 

Настоящият протокол е съставен на 02.10.2019 г. и заедно с цялата документация по 

процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виктория Грозева (П.П.) заличена информация на основание 

чл.36а, ал. 3 от ЗОП. 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Лариса Иванова – (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от 

ЗОП. 

2. инж. Светлана Димитрова - (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от 

ЗОП. 

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

4. Антоанета Никова – (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП. 
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Приемам протоколите от работата на комисията и цялата документация на 

03.10.2019 г. 

 

РАДОСЛАВ ТАНЕВ - (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от 

ЗОП. 

Изпълнителен Директор на „Индустриална зона Загоре“ АД 


