
Община Николаево,  Област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 

Телефон  04330 / 20-40, факс 04330 / 21-21, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

 

 
                                                 Заличена информация,        съгласно  

                                                 чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД                         
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ КЪНЕВ  

 КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 

 

ДОКЛАД  

по чл. 98, ал. 1, т.1 от ППЗОП 

 

от инж. Веселина Василева – Председател на Комисия, назначена със Заповед № РД-01-3 / 

06.01.2020г. на Кмета на община Николаево 

 

Относно:    Пазарна консултация във връзка с  чл. 21, ал. 2 от ЗОП,  за определяне на пазарната 

стойност на процедура по ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА 

НУЖДИТЕ НА ОДЗ „СНЕЖАНКА” ГР. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 

2020 ГОДИНА 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КЪНЕВ, 

Във връзка с изпълнение на задачата по определяне на пазарната стойност на  предстояща 

процедура по ЗОП, извършихме проучване на пазара, с цел коректно определяне на прогнозната 

стойност на поръчката и определяне на реда за нейното възлагане. 

Прогнозната стойност беше определена чрез Пазарни консултации – индикативни оферти, 

получени в резултат на публикувана Покана в Профила на купувача в раздел „Пазарни консултации”. 

В посоченият краен срок за представяне на индикативни оферти, а именно 17:00 часа на 

02.01.2020г., са постъпили 2 (две) оферти. 

След анализа на събраната в хода на проучването информация по предмета на поръчката, се 

установи: 

Офертите са постъпили, както следва: 

 

mailto:obnikolaevo@nikolaevo.net


1. ЕРИТРИНА ЕООД  е подала оферта в Община Николаево с входящ номер 26-00-1 / 

02.01.2020г., в 13:30 часа. 

2.ТЕОПА ГРУП ЕООД  е подала оферта в Община Николаево с входящ номер 26-00-2 / 

02.01.2020г., в 16:30 часа.  

 

 

 

Комисията установи, че участниците са подали ценови оферти, както следва : 

1. ЕРИТРИНА ЕООД  - 1758,33 лв. за 1000л. без ДДС или  2110,00 лв. за 1000 л.  с 

ДДС; 

2. ТЕОПА ГРУП ЕООД – 1708,33 лв. за 1000 л. без ДДС или 2050,00лв. за 1000 л. с 

ДДС; 

 

 

Съгласно подадените ценови оферти, Комисията  класира участниците в следния ред: 

1. На първо място, Комисията класира фирма ТЕОПА ГРУП ЕООД  с ценово предложение  

1708,33 лв. за 1000 л. без ДДС; 

2. На второ място, комисията класира фирма  ЕРИТРИНА ЕООД с ценово предложение    

              1758,33 лв. за 1000л. без ДДС; 

 

Комисията предлага на Кмета на община Николаево, в качеството си на Възложител да се базира 

на ценовото предложение от индикативната оферта на Участника ТЕОПА ГРУП ЕООД, класиран на 

първо място за определяне на прогнозната стойност на процедура по ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА 

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ „СНЕЖАНКА” ГР. НИКОЛАЕВО, 

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2020 ГОДИНА”, а именно: 1708,33 лв. за 1000 л. без 

ДДС или 2050,00лв. за 1000 л. с ДДС; 

 

Докладът се подписа от Председателя на Комисията и от нейните членове на  06.01.2020 г., 

както следва: 

 

 

Комисия в състав:   

Заличена информация,        съгласно  

чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД                         

инж. Веселина  Василева  – Председател: ........................... 

          
Заличена информация,        съгласно  

чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД                         

 

Златко Генчев – Член: ............................................................ 

            
Заличена информация,        съгласно  

чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД                         

        

Пенка Генчева – Член: ..................................................... 

 


