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

 

 

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

 

 

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

УТВЪРДИЛ! 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кмет на община Николаево 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти  

по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП 

 

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, от работата на комисия, 

назначена със Заповед № РД-01-22 /  21.01.2020г. за разглеждане и оценка на оферти по обществена 

поръчка с предмет: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на 

община Николаево за календарната 2020г.”, въз основа на публикувана обява по реда на чл. 186 и сл. 

от ЗОП. 

 

 

Председател:  

1. Иван Любомиров Павлов 

Длъжност: Зам. кмет на община Николаево 

Квалификация: административен мениджър  

 

членове:  

2. инж. Веселина Веселинова Василева – Иванова 

Длъжност: Външен експерт „Инвестиции и обществени поръчки”  в  Общинска Администрация 

Николаево, назначен с Граждански договор; 

Квалификация: инженер геодезист; 

 

3. Мариана Стойкова Драгнева  

Длъжност: главен специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота” в Общинска 

Администрация Николаево; 

 

Резервен член: 

              Златко Христов Генчев  

              Длъжност: Главен счетоводител в Общинска Администрация Николаево; 

Квалификация: икономист; 
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се събра на 21.01.2020г. в 11:00ч. със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти.  

 

Председателят на комисията, получи от Десислава Атанасова – технически секретар в Общинска 

Администрация Николаево срещу подпис, списък на участниците, подали оферти в обществената 

поръчка. Към определения от Възложителя краен срок за събиране на оферти – 17.00 ч. на 20.01.2020 г., 

съгласно предоставения Регистър на подадените оферти по чл.48, ал. 1 от ППЗОП, е постъпила една  

оферта от участник, както следва: 

 

 

 

На публичното заседание не присъства представител на участника, подал оферта. 

 

Членовете на комисията се запознаха с постъпилите оферти и подписаха декларации по чл. 103, 

ал.2 от ЗОП. 

 

Комисията установи, че офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения на 

участниците: 

1. Участник  „СОРИКО” ООД – 54 156,46 лв (петдест и четири хиляди сто петдесет и шест лева 

и четиридесет и шест стотинки) без ДДС. 

 

 

С това публичното заседание на комисията приключи. 

 

 

Комисията провери съдържанието на офертите и установи следното: 

 

1. За Участник „ СОРИКО” ООД,  с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий”89, 

представлявано от Ирена Минкова Минчева – Управител: 

 

Комисията разгледа по същество офертата както следва : 

   Участникът е представил следните документи за съответствие с изискванията поставени от 

възложителя: 

1. Опис на представените документи – образец № 1. 

2. ЕЕДОП – образец № 2. 

 

№ по 

ред 

Име на участника 

Дата Час  

Входящ 

номер 

на подаване на 

офертата 

1 „СОРИКО” ООД 20.01.2020г. 14:00 26-00-17 
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3. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици – образец № 7. 

4. Предложение за изпълнение на поръчката - образец № 3. 

5. Декларация за съгласие с клаузите  на проекто-договора - образец № 4. 

6. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 5. 

7. Предложение относно  срока на заплащане на предоставената услуга. 

8. Ценово предложение- образец № 6. 

 

Въз основа на проверката, комисията установи, че участникът  отговаря на общите изисквания 

на Възложителя за събиране на оферти за : „Сметосъбиране и транспортиране на битови 

отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.” и комисията го допуска 

до следващия етап на  разглеждане на техническото предложение. 

    

 Предложенията на участника са съответно:  

 

- Техническо предложение: Предоставянето на услугата ще се извършва със следната 

периодичност: 

 

в гр. Николаево: 

- Обслужване на контейнери тип „Бобър” /1,1 м³/, кофи за смет /110 л/ и съдове за смет 

тип „Мева” /120 л. и 240 л./ - три пъти месечно през месеците май и ноември и два пъти 

месечно за останалите месеци от годината или 26 (двадесет и шест) почиствания 

годишно; 

в с. Нова махала: 

- Обслужване на кофи за смет /110 л./ и съдове за смет тип „Мева” /120 л./ - три пъти 

месечно през месеците май и ноември и два пъти месечно за останалите месеци от 

годината или 26 (двадесет и шест) почиствания годишно; 

в с. Едрево: 

- Обслужване на контейнери тип „Бобър” /1,1 м³/, кофи за смет /110 л./ и съдове за смет 

тип „Мева” /120 л./ - веднъж  месечно през месеците февруари, април, юни, юли, 

септември и ноември и два пъти месечно през останалите месеци или 18 (осемнадесет) 

почиствания годишно; 

 

в с. Елхово: 

- Обслужване на контейнери тип „Бобър” /1,1 м³/ и съдове за смет тип „Мева” /240 л./ - 

веднъж  месечно през месеците февруари, април, юни, юли, септември и ноември и два 

пъти месечно през останалите месеци или 18 (осемнадесет) почиствания годишно; 

 

 

 - Финансов анализ за едно почистване със сметосъбирачен автомобил: 

  1. за гр. Николаево – 931,76 лв без ДДС; 
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  2. за с. Нова Махала – 461,04 лв.без ДДС; 

  3. за с. Едрево – 486,51 лв.без ДДС; 

  4. за с. Елхово – 510,36 лв.без ДДС; 

 

-  Срок на услугата – до края на календарната 2020г. (до 31.12.2020г.) 

 

- Срок на валидност на офертата – 3 (три) месеца от крайния срок за получаване на оферти, 

посочен в обявата. 

 

 

Комисията приема, че участникът е представил техническо предложение,  съобразно 

спецификацията, офертата и условията на поръчката. 

 

Комисията ЕДИНОДУШНО реши, че офертата на участника „СОРИКО“ ООД отговаря на 

изискванията и я допуска до класиране, съгласно критерия "най-ниска цена".  

Комисията пристъпи към класиране на офертите на допуснатите до този етап на поръчката 

участници: 

 

Участници в обществената поръчка 

 

Ценово предложение 

без ДДС 

 

Ценово предложение 

с ДДС 

“СОРИКО” ООД 54 156,46 лв 64 987,75 лв 

 

След разглеждане на подадените оферти и оценяването им съобразно избрания от Възложителя 

критерий „най-ниска цена”, комисията направи следното 

 

КЛАСИРАНЕ: 

 

На първо място класира участника  „СОРИКО” ООД, с адрес: гр. Нова  Загора, ул. „Патриарх 

Евтимий” 89, представлявано от Ирена Минкова Минчева – Управител: 

 

Участникът, класиран на първо място в 

обществената поръчка 

 

Ценово предложение 

без ДДС 

 

Ценово предложение 

с ДДС 

“СОРИКО” ООД 54 156,46 лв 64 987,75 лв 

 

 

 

Въз основа на изготвеното класиране, комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с участника, класиран на първо място. 
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С това комисията приключи своята работа на 31.01.2020г. в 14:45 ч. и предаде протокола и 

цялата документация на Възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.  

 

 

 

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

 

Председател:  

1. Иван Павлов _________п_____________ 

 

 

Членове на комисията:  

 

2. инж. Веселина Василева ________п_________ 

 

3. Мариана  Драгнева _________п_____________ 

 


