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КМЕТ НА СО-РАЙО

Д О К Л А Д

от проведена процедура на договаряне без обявление на основание чл. 103, ал.З от 

Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на инвеститорски контрол във връзка с "Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради" на територията 

на Столична община, район „Оборище“ .

Процедурата е открита с Решение РОБ16-ВК08-1213-63 от дата 14.03.2017 г. на кмета 

на СО-район „Оборище“ и публикувана на портала на Агенцията по обществени 

поръчки с уникален номер 01267-2017-0002.

В изпълнение на Заповед № РОБ17-РД09-55/27.03.2017г. на кмета на СО-район 

„Оборище“ на 27.03.2017г. от 10:00 часа се събра комисия в състав:

Председател

1. Михаил Йолов -  финансов контрольор в район „Оборище” - СО;

и

Членове:

2. Мария Дончева - старши юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” -

3. Стефан Карагьозов -  главен експерт в отдел „ИИКРКТД“ в район „Оборище” - 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 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 16- 

ВК08-1213-[64]/14.03.2017г. - до 17:00 часа на 24.03.2017г., не е подадена нито една 

оферта в деловодството на СО-район „Оборище“. Комисията констатира, че поканеният

СО;
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за участие участник в процедурата за договаряне без предварително обявление 

„Стройгарант-2005“ ЕООД не е представил оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

да бъде прекратена процедурата на договаряне без предварително обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на инвеститорски 

контрол във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради" на територията на Столична община, район 

„Оборище“ за: „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. 

„Марин Дринов“ № 26“ „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“ „Сграда с административен адрес гр. 

София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“

Настоящият доклад е съставен на 03.04.2017г. и е предаден на Възложителя заедно с 

цялата документация за вземане на решение по чл. 106, ал. 6 от ЗОП.

финансов контрольор врайт/1,, Оборище  ’  -  СО;

и . . __1__________________ ,_____

Членове:

2. Мария ДончеваС

старши юрисконсулт в отдел А ИПНОЕПИ  в район ,, Оборище ” - СО;

3. Стефан Карагьозов

главен експерт в omdej ГД  в район „ Оборище ” - СО;
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