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

 

 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      №  № РД-02-3 / 04.02.2020г. 

 

Подписаният по-долу Николай Дончев Кънев, кмет на Община Николаево, на основание чл. 108, т.1 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Протокол от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-01-

22 от 21.01.2020 г. на кмета на община Николаево, във връзка с  провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  „Сметосъбиране и транспортиране на 

битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.” 

I. ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена” в следния ред: 

Първо място - Участник „СОРИКО” ООД, с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий”89, 

представлявано от Ирена Минкова Минчева – Управител  с предложена в офертата си най-ниска цена в 

размер на 54 156,46 лв (петдест и четири хиляди сто петдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки) без 

ДДС. или 64 987,75 лв (шестдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и седемдесет и пет 

стотинки) с ДДС. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 

за изпълнител на обществената поръчка, класирания на първо място участник, „СОРИКО” ООД  с 

предложена най-ниска цена в размер на 54 156,46 лв (петдест и четири хиляди сто петдесет и шест лева и 

четиридесет и шест стотинки) без ДДС. или 64 987,75 лв (шестдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и 

седем лева и седемдесет и пет стотинки) с ДДС. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1.  Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя  на директен 

адрес: http://www.nikolaevo.net/bg/category/12/профил-на-купувача.html 

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка посочена в Обявата по чл.20, ал.3 от ЗОП и 

публикувана в страницата на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки - www.aop.bg  е в 

размер на 60 000,00 лв. без ДДС. 

3. Решението и Протокола от дейността на комисията да се изпрати в един и същи ден на 

участниците и да се публикува в профила на купувача. 

4. Решението не подлежи на обжалване пред  Комисия за защита на конкуренцията, тъй като 

Решенията, действията и бездействията на възложителите при възлагане на обществени поръчки чрез 

събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица не подлежат на обжалване по реда на чл. 196 и 

следващите от ЗОП. Въпреки че не са посочени изрично като изключение в текстовете на чл. 196 ЗОП, те не 

могат да бъдат отнесени нито към ал. 1, нито към ал. 5 на чл. 196 ЗОП.  

        

                                Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП 

Николай Дончев Кънев 

Кмет на община Николаево 
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