СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”
1505 София, бул. М адрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

ПРОТОКОЛ
от проведена процедура на договаряне без обявление на основание чл. 103, ал.1 от
Закона за общ ествените поръчки за възлагане на общ ествена поръчка с предмет:
„Упражняване на строителен надзор по време на строителството във връзка с
"Националната

програма

за

енергийна

еф ективност

на

многофамилните

жилищни сгради" на територията на Столична община, район „О борищ е“ .
Процедурата е открита с Реш ение РОБ16-ВК08-1213/65 от дата 14.03.2017 г. на кмета
на СО-район „О борищ е“ и публикувана на портала на А генцията по обществени
поръчки с уникален номер 01267-2017-0001.

Днес

27.03.2017г.

от

10:00

часа

в

изпълнение

на

Заповед

№

РОБ17-РД09-

55/27.03.2017г. на кмета на СО-район „О борищ е“, комисия в състав:
Председател
1. М ихаил Йолов - финансов контрольор в район „О борищ е” - СО;
и
Членове:
2. М ария Дончева - старши ю рисконсулт в отдел АИПНОЕПИ в район „Оборищ е” СО;
3. Стефан Карагьозов - главен експерт в отдел „И И КРКТД“ в район „О борищ е” - СО;
се събра със задача проведе процедура при условията на чл.18, ал.1, т.8 във връзка с
чл.79, ал.1, т.1, предложение 1 от Закона за обществените поръчки.

Комисията започна своята работа с попълване на декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.
Председателят на комисията докладва, че в срока посочен в поканата с изх. № РОБ 16ВК08-1213-[66]/14.03.2017г. - до 17:00 часа на 24.03.2017г. е представена една оферта в
деловодството на СО-район „О борищ е“ със запечатана непрозрачна опаковка, върху
която са отразени : подателя, предмета на процедурата, адрес за кореспонденция,
телефон и електронна поща. Офертата, подадена о т “Б.И .С.-инженеринг“ ЕООД е
записана под № РОБ16-ВК08-1213-[68]/20.03.2017г., 15:55 часа във входящия регистър.

www.so-oborishte.com
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На преговорите присъства инж. Боряна Славова в качеството и на управител на
дружеството.
П редседателят на комисията, пристъпи към отваряне на постъпилата оферта на
участника „Б.И .С .-инж енеринг“ ЕООД, ЕИК 130140030 и оповести документите, който
съдържа.
Комисията констатира, че са представени всички документи, съгласно изискванията,
посочени в поканата и документацията за участие и „Б.И .С .-инж енеринг“ ЕООД
отговаря на законовите изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията
продължи своята работа с разглеждане на Ценовото предложение на участника. За
изпълнение на дейностите по предмета на поръчката участникът „Б.И .С .-инженеринг“
ЕООД е предложил цена от 7 300.00 лв. (седем хиляди и триста лева) без ДДС
съответно 8 760.00 лв. с ДДС. Комисията констатира, че предложената цена е в рамките
на максимално

предвидения

финансов

ресурс

и отговаря

на

изискванията

на

Възложителя.
Комисията предложи на участника да преразгледа направеното предложение и прецени
възможността за намаляване на Цената на поръчката. „Б.И .С.-инж енеринг“ ЕООД
поддържа предложеното ценово предложение.
Комисията обсъди с представителя на „Б.И .С.-инженеринг“ ЕООД изпълнението на
обществената поръчка и условията на Договора. У частникът изрази съгласие с всички
условия отразени в поканата и приложенията към нея, също че е съгласен с всички
текстове на изпратения проект на договор и не направи нови предложения.
Настоящият протокол отразява извърш ените от комисията действия, направените
предложения и постигнатите договорености в резултат на проведеното договаряне.
Протокола се състави и подписа в два екземпляра , по един за всяка от страните
Протоколът е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.51-52 от
ППЗОП на 30.03.2017г. в два о

пляр, по един за всяка от страните.

Председател
1. М ихаил Йолов
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и
Членове:
2. Мария Д ончева___________________________ —

старши юрисконсулт в

^

~

3. Стефан Карагьозов_

—g —
<„

Оборище ” - СО;

______________

главен експерт в отдел „ ИИКР/СТД" в район „ Оборище ” - СО;

Участник: „Б.И .С .-инж енеринг“ ЕООД

Боряна Славова - управител

Подписите са заличени, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ИЛ'}'1*-' -!•
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