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ДИРЕКТОР на ТП ДГС Стара Загора  

/инж. И.Чергеланов/ 

ДО ДИРЕКТОРА  

НА ТП „ДГС СТАРА ЗАГОРА“                                                                                                                                             

 

ДОКЛАД 

ОТ ПАЗАРНО  ПРОУЧВАНЕ 

по чл. 21, ал. 2 от ЗОП 

         Предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗОП (прогнозната стойност за 

предприятието) и определяне вида на поръчката по чл. 20 от ЗОП, Директорът 

на ЮИДП ДП - гр. Сливен е издал Заповед № РД-10-8/22.01.2019 г., с която е 

разпоредил възлагането на поръчката, да се извърши чрез Открита процедура 

по реда на ЗОП и ППЗОП.  

         С измененията на ЗОП обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г. 

пазарните проучвания или консултации са задължителни за определяне на 

прогнозната стойност на обществените поръчки, с оглед на което, за целите на 

закона, прогнозираната и утвърдена вече пазарна стойност на услугата следва 

отново да бъде съпоставена с тази на пазара. 

         Настоящата услуга е необходима за обезпечаване на техническите 

възможности за нормалното протичане на работния процес в администрацията 

на стопанството.  
         В резултат на проведените пазарни проучвания бяха направени 

следните изводи: Цената, определена за дейностите за извършване на услугата: 
„„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, 
преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни 
машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, 



рутери и др. техника в извънгаранционен срок), собственост на ТП „ДГС 
Стара Загора", включително доставка на резервни части, материали и 
консумативи за офис техниката за срок от 12  месеца" е адекватна на 
средните пазарни такива, определени в съответствие с финансовия ресурс на 
възложителя. 

Настоящият доклад е изготвен единствено с информационна цел и с оглед 

обобщаване на резултатите от проведените пазарни проучвания в контекста на 

изискванията на чл. 21, ал. 2 от Закона за обществени поръки (ЗОП) във връзка с 

определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществената поръчка.  
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