
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
&*Т!3® / РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

д 1, тел. 02 /815  76 39, факс 02 / 944 16 67

УТВЪРЖДАВАМ:

ВАСИЛ ЦОЛОВ

КМЕТ НА СО-РАЙОН ОБОРИЩЕ“

Д О К Л А Д

от проведена процедура на договаряне без обявление на основание чл. 103, ал.1 

във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството 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-ВК08-1213/65 от дата 14.03.2017 г. на кмета 

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

поръчки с уникален номер 01267-2017-0001.

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

„Оборище“, 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” - 

СО;

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

се събра и проведе договаряне с “Б.И.С.-инженеринг“ ЕООД за „Упражняване на 

строителен надзор по време на строителството във връзка с "Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради" на 

територията на Столична община, район „Оборище“ за: „Сграда с
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административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“ 

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

планина” № 16, вх. Б“ „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“. Процедурата се проведе 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.

До крайния срок 17:00 часа на 24.03.2017г. беше подадена оферта от “Б.И.С.- 

инженеринг“ ЕООД записана под № РОБ16-ВК08-1213-[68]/20.03.2017г., 15:55 часа във 

входящия регистър.

Комисията започна своята работа с попълване на декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП, 

след което председателят на комисията, пристъпи към отваряне на постъпилата оферта 

на участника „Б.И.С.-инженеринг“ ЕООД и оповести документите, които съдържа. 

Комисията констатира, че са представени всички документи, съгласно изискванията, 

посочени в поканата и документацията за участие и „Б.И.С.-инженеринг“ ЕООД 

отговаря на законовите изисквания и изискванията на Възложителя.

На преговорите присъства инж. Боряна Славова в качеството и на управител на 

дружеството.

С представената оферта участникът „Б.И.С.-инженеринг“ ЕООД е предложил обща 

цена за изпълнение на договора в размер на 7 300.00 лв. (седем хиляди и триста лева) 

без ДДС съответно 8 760.00 лв. с ДДС. Така предложената цена е в рамките на 

максимално предвидения финансов ресурс и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Комисията разгледа представеното ценово предложение, както и обсъди Б.И.С.- 

инженеринг“ ЕООД направеното предложение и клаузите от проекта на договора 

относно изпълнението на поръчката с участника. „Б.И.С.-инженеринг“ ЕООД 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.
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Комисията предложи на участника да преразгледа направеното предложение и прецени 

възможността за намаляване на Цената на поръчката. „Б.И.С.-инженеринг“ ЕООД 

поддържа предложеното ценово предложение.

Комисията обсъди с представителя на „Б.И.С.-инженеринг“ ЕООД изпълнението на 

обществената поръчка и условията на Договора. Участникът 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.

Като взе предвид, че представените от участника оферта и документи отговарят на 

изискванията на Възложителя и след проведените преговори и на основание чл. 67, ал.6 

от ППОЗП, комисията предлага на кмета на СО-район „Оборище“ да бъде сключен 

договор за изпълнението на настоящата обществена поръчка с „Б.И.С.-инженеринг“ 

ЕООД, ЕИК 130140030.

Настоящият доклад е съставен на 31.03.2017г. и е предаден на Възложителя заедно с 

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

Председател

1. Михаил Йолов_ _________

финансов контрольор в ; ище ” - СО;

и

Членове:

2. Мария Дончева

старши юрисконсулт в о , Оборище ” - СО;

3. Стефан Карагьозов

главен експерт в от< “ в район „ Оборище ” - СО;

ВАСИЛ ЦОЛОВ

Кмет на СО-район „ ио

Ш к я Ж
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