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Утвърдено от Изп. директор на 18.07.2019г     Изх. номер 25655/18.07.2019г. 

Инж. Ж. Динчев (п) 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

за разглеждане ценовите предложения и класиране на офертите по процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег.№ 19059 и 

предмет „Реконструкция и модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 

8” по три обособени позиции 
 

 На 16.07.2019 г. в 09.30 ч. продължи своята работа комисия, назначена със 

заповед № 832 / 11.06.2019 г., в състав: 

Председател:  

 инж. Георги Василев - Ръководител отдел Инвестиции 

Членове: 

1. инж. Йордан Янков         - ЗНЦ, СОИ Блок 5-8 

2. Светлозара Маринова  - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. Симеонка Николова       - Експерт КД, АДФК 

4. инж. Лора Янкова     - Специалист търговия, ТО 
 

В работата на комисията продължава участието си резервният член 

Светлозара Маринова – Юрисконсулт в Правен отдел, на мястото на Павел 

Хаджийски, който е в законоустановен отпуск. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на 

участниците. 
 

Председателят на комисията обяви прекратяването на обществената поръчка 

в частта й по първа обособена позиция на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП, 

тъй като единствената подадена оферта е неподходяща и по втора обособена 

позиция от обществената поръчка, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй 

като няма подадени оферти.   
 

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 

офертата на единствения останал участник, по трета обособена позиция. 

Предложената цена от участника е както следва: 

 

№ 
Участник Предложена цена в лв. без ДДС 

1 
„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара 

Загора 
268 883.23  

 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 
 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически 

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

На основание чл.58 от ППЗОП, комисията класира участника по трета 

обособена позиция, както следва: 

№ Участник Предложена цена   Класиране 

1 
„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 
 268 883.23  

I място 
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Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 16.07.2019 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. Георги Василев               - ………(п)……… 

Членове: 

1. инж. Йордан Янков                - ………(п)……… 

2. Светлозара Маринова        - ………(п)……… 

3. Симеонка Николова             - ………(п)……… 

4. инж. Лора Янкова                - ………(п)……… 

 


