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      ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 383 

от 29.05.2017 г. 

ОТНОСНО: Определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с уникален 

номер в регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени 

поръчки 00098-2017-0002 

 

На основание утвърден на 26.05.2017 г. доклад за резултат от работата на 

комисията за оценка в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

наименование „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 

урбанизираните територии на с. Борово, с. Баничан, с. Господинци, с. Буково, с. 

Лъжница, с. Корница и с. Брезница, община Гоце Делчев”открита с решение № 

121/22.02.2017г., изменена с Решение №12-00-39 от 06.03.2017г., идентификационен 

номер ГД/2017/ОП/У3, уникален номер от регистъра на АОП 00098-2017-0002, назначена 

със заповед 240/31.05.2017 г. на кмета на общината, приложенията към него – протоколи 

№№1, 2 и 3, и чл. 106, ал. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки, 

 

РЕШИХ: 

І. Обявявам класирането на участниците въз основа на обявения критерий за 
възлагане „най-ниска цена“: 
 1. на първо място участник с пореден №2 „АСТОН СЕРВИЗ” ООД, гр. София с 

предложена крайна цена за един тон отпадък в размер на 38,81 лева без ДДС. 

 2. на второ място участник с пореден №1 ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС”, 

гр. Гоце Делчев с предложена крайна цена за един тон отпадък в размер на 39,90 лева без 

ДДС. 

 ІІ. Въз основа на класирането на участниците, определям за изпълнител на 

обществена поръчка с наименование „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди 

битови отпадъци (ТБО) от урбанизираните територии на с. Борово, с. Баничан, с. 

Господинци, с. Буково, с. Лъжница, с. Корница и с. Брезница, община Гоце Делчев”открита 

с решение № 121/22.02.2017г., изменена с Решение №12-00-39 от 06.03.2017г., 

идентификационен номер ГД/2017/ОП/У3, уникален номер от регистъра на АОП 00098-

2017-0002, „АСТОН СЕРВИЗ” ООД, гр. София, с най-ниска предложена цена. 

ІII. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 

IV. Електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани 

протоколите и окончателния доклад от работата на комисията по провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществената поръчка са публикувани на:  

http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=7

67 

V. Копие от заповедта да се изпрати на участниците в публичното състезание. 

 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)   

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ 

Кмет на община Гоце Делчев 


