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                                                 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-01-4 / 

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: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на 

територията на община Николаево за календарната 2020г.” 

 

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., е постъпила 1 (една) оферта. 

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

установи: 

Офертите са постъпили, както следва: 

 

1. СОРИКО ООД  е подала оферта в Община Николаево с входящ номер 26-00-4 / 02.01.2020г., в 

16:45 часа. 
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Комисията установи, че участниците са подали ценови оферти, както следва : 

1. СОРИКО ООД   - 50 468,14лв. без ДДС или  60 561,77лв.  с ДДС; 

 

 

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

1. На първо място, Комисията класира фирма СОРИКО ООД  с ценово предложение  

50 468,14лв. без ДДС или  60 561,77лв.  с ДДС; 

 

 

Предвид, че е постъпила една единствена оферта в отговор на отправеното от наша страна 

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

базира на единственото ценово предложение от индикативната оферта на Участника СОРИКО ООД и 

като се съобразят финансовите възможности на Община Николаево, поръчката да бъде обявена за 

възлагане с прогнозна стойност не по-висока от 60 000,00 лв. (шестдесет хиляди лева) без 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                         

        

Мариана Драгнева – Член: ..................................................... 

 


