
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 

 
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 11, факс 02 / 944 16 67 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
РД-09-131 / 03.08.2015 год. 

 
Като взех предвид протоколи  с №1/23.07.2015, №2/31.07.2015 и №3/03.08.2015г. на 
комисията назначена със Заповед № РД-09-121/20.07.2015г. изменена със Заповед № 
РД-09-130/03.08.2015г. на кмета на СО-район «Оборище» от проведена открита 
процедура по опростени правила за обществена поръчка с предмет: : „Извършване на 
СМР и изпълнение на мерки съгласно Технически паспорт по части Архитектурна, Ел и 
ОвК  в сградата на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, ул. 
„Искър” №61, СО-район „Оборище”. 
 
(процедурата е открита с Решение №ПО-9200-72/2 от 19.06.2015г. за възлагане на 
обществената поръчка, с което е одобрено обявлението и документацията за участие в 
обществената поръчка, с уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 01267-
2015-0001 от дата  19.06.2015г.)    
 

 
О Б Я В Я В А М: 

 
I.Класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  „Извършване на СМР и изпълнение на мерки съгласно Технически 
паспорт по части Архитектурна, Ел и ОвК  в сградата на Софийска математическа 
гимназия „Паисий Хилендарски”, ул. „Искър” №61, СО-район „Оборище” 

 
 
№ Участник  Точки по 

показател 
„Предложена 
цена” 

Точки по 
показател 
„Техническо 
предложение” 

Точки по 
показател 
„срок за 
изпълнение 
на 
поръчката” 

Точки по 
показател 
„Гаранционен 
Срок” 

общо 

1. „Ел инста” 
ЕООД 

47.36 35.00 5.00 5.00 92.36 

2. „Радми 90” ООД 51.12 25.00 4.55 5.00 85.66 
3. „Хелитранс 

строй” АД 
54.90 5.00 4.55 5.00 69.44 

4. „Мегатурс – 1” 
ЕООД 

42.10 5.00 4.55 5.00 56.64 

 
   
ІІ. Възлагам изпълнението на обществената поръчка на „Ел инста” ЕООД, при 

условията на приетото предложение. 
IІI. Няма отстранени от участие в процедурата участници.  
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На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок 
от издаването му до всички участници в процедурата. 
 
Решението може да се обжалва в 10 - дневен срок от получаването му пред Комисията 
за защита на конкуренцията по реда на чл.120 от ЗОП. 
 
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА       (п) 
Кмет на СО-район „Оборище” 
 
Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от 
ЗОП 
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