
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 /815  76 39, факс 02 / 944 16 67

РЕШЕНИЕ

/ 3 / - & 3 , 2017r.

На основание чл.106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 

22, ал.1, т. 6 от ЗОП, и като взех предвид отразените резултати в доклад от 31. 03.2017г., 

както и Протокол от 30.03.2017г., предадени ми заедно с цялата документация от 

комисията назначена със моя Заповед №РОБ17-РД09-55/27.03.2017г. за провеждане на 

процедура на договаряне без предварително обявление 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“ за: „Сграда с 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“, 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.

I. Определям за изпълнител и възлагам изпълнението 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“ на

„Б.И.С.-инженеринг“ ЕООД, ЕИК 130140030.

II. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 42, ал.2, т. 1 и т.4 от ЗОП настоящото 

решение да се изпрати на участника в процедурата в тридневен срок от издаването му. 

Съгласно чл. 24, ал. 1, т.2 и т.5 от ППЗОП в деня на изпращането на решението, в профила 

на купувача да се публикуват и протокола и окончателния доклад на комисията, при 

спазване на разпоредбите на чл.42, ал.5 от ЗОП.
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III. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в десет

дневен срок, считано от получаването му по реда на чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП. Жалбата се 

подава до КЗК с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се 

обжалва.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача на СО-район „Оборище“ : 

http://so-

obori shte. com/%d 1 %83%d0%bl%d 1 %80%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d 1 %8f%d0%b2%d0% 

b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-

pb8%dl%82%dQ%b5%dO%bb%dO%b5%dO%bd- 

obe%d 1 %80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2/
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Text Box
Подписите са заличени, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД




