
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

РЕШЕНИЕ 

№ 2037/21.05.2020 г. 

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и отразени резултати в Доклад и протоколи № 1, 2 и 3 на 

комисия в състав, определен по моя Заповед № № 176/16.04.2020 и Решение № Р-ОП-4/25.03.2020 г. за 

провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на 

съществуваща електрическа инсталация и извършване на строително монтажни работи на помещения 

с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории, собственост на Технически 

университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален 

център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по две обособени позиции, след като се запознах с 

мотивите на комисията, представени в протоколите по отношение оценяването и класирането на 

офертите, направено съобразно критериите за оценка, след като прецених всички аргументи и 

основания за целесъобразност и икономическа изгодност, 

ОБЯВЯВАМ, 

 I. Класирани участници:  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

1. „КОНСОРЦИУМ ПЛАНТ СТРОЙ“ – с предложена обща стойност: 43 970,00 лв. без ДДС. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

1. „КОНСОРЦИУМ ПЛАНТ СТРОЙ“ – с предложена обща стойност: 30 500,06 лв. без ДДС.  
  

II. Участниците, класирани на първо място и определени за изпълнители по обособени 

позиции, както следва: 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

„КОНСОРЦИУМ ПЛАНТ СТРОЙ“ 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

„КОНСОРЦИУМ ПЛАНТ СТРОЙ“ 

 

На основание чл. 43 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок 

от издаването му, и в същия ден да се публикува в електронната преписка на поръчката на адрес: 

http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=article&id=74:2014-2020&catid=10:--

15042016-----&Itemid=9 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и по реда и в 

сроковете на чл. 197 от ЗОП. 

Адрес на органа, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. „Витоша“ № 18, Република България 1000, София, 

тел.:02/9884070, факс: 02/9807315, e-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http://www.cpc.bg 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:___________________ 

/ Гл. секретар инж. Митко Александров / 

Упълн. със Заповед № 209/17.04.2019 г. 
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