ПРОТОКОЛ
Днес, 09.10.2019г. в 09:00 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.
Участникът „Геодет“ ЕООД, гр. Стара Загора е представил изисканата писмена
обосновка в указания от комисията срок.
Комисията разгледа представената от участника „Геодет“ ЕООД, гр. Стара Загора
подробна писмена обосновка и констатира:
Участникът е посочил, че при остойностяване на предложената цена за изпълнение на
поръчката е имал предвид следните обстоятелства;
-необходима издръжка за персонала: ключовите специалисти били определени в зависимост
от изискването на Възложителя и видовете дейности по поръчката, а заетостта на всеки и
според оптималния срок на изпълнение на поръчката. Месечните разходи на специалистите
зависели от ангажираността им в зависимост от графика и срока за изпълнение.
-метод на ценообразуване – предложената цена била в съответствие с политиката на
дружеството за определяне на цени. Използван бил разходния подход за ценообразуване при
който се вземали предвид всички очаквани разходи на база дългогодишния опит и
предварително проучване на проекта. Възнаграждението било съобразено и с това, че основните
специалисти са в основния списък на фирмата и издръжката им се формира и от други обекти,
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по които работят. Това водило до намаляване на себестойността на услугата, т.к. не било
необходимо да се наемат външни восокоплатени експерти за специализиран труд. Към
разходите за обекта били отнесени и текущи разходи за транспорт.
-редица благоприятни за дружеството условия – дружеството разполагало с технически
персонал по всички специалности и помощен персонал на постоянни трудови договори;
дружеството разполагало със собствен офис в гр. Стара Загора; натрупаният опит от
организацията на работа при редица изпълнени големи обекти, подобни на обекта на поръчката
оптимизирали работата и дейностите на екипа и намалявали разходите; друго благоприятно
условие било наличието на обекти в близост до обекта на поръчката, което също водило до
оптимизиране на разходите.
Представена е калкулация на предложената цена.
Комисията счита, че са налице обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2
от ЗОП, изразяващи се в наличие на собствен офис в гр. Стара Загора, дружеството
разполагало с технически персонал по всички специалности и помощен персонал на
постоянни трудови договори, като възнаграждението на експертите било съобразено с това,
че издръжката им се формирала и от други обекти, по които работят, както и наличието на
обекти в близост до обекта на поръчката, което също води до оптимизиране на разходите.
Предвид гореизложеното комисията приема, че по отношение на участника са налице
обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП и приема представената от
участника писмена обосновка за начина на образуване на предложената от него цена за
изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към оценка на офертите по Показател „Б - Предложена цена”
съобразно методиката за оценка на офертите.
-

Участникът „Геодет“ ЕООД, гр. Стара Загора получава – 91,49 т.

-

Участникът „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД, гр. София получава -60,06 т.

-

Участникът „Т 7 Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив получава – 100 т.

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на участниците - КО
съобразно методиката за оценка на офертите, както следва:
-

Участникът „Геодет“ ЕООД, гр. Стара Загора получава – 95 т.

-

Участникът „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД, гр. София получава -70,03 т.

-

Участникът „Т 7 Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив получава – 90,75 т.
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Комисията единодушно класира участниците в процедурата както следва:
На първо място класира участника „Геодет“ ЕООД, гр. Стара Загора с комплексна
оценка - 95 точки.
На второ място класира участника „Т 7 Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив с комплексна
оценка –90,75 точки.
На трето място класира участника „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД, гр. София с
комплексна оценка – 70,03 точки.
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 09.10.2019 г. и заедно с цялата документация по
процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение.
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.

Приемам протоколите от работата на комисията и цялата документация на
09.10.2019. г.
РАДОСЛАВ ТАНЕВ (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.
Изпълнителен директор на „Индустриална зона Загоре“ АД
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