
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

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

Р Е Ш Е Н И Е

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка на 
стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП -  Събиране на офертц с обява с предмет: „Текуща 
поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ -  
Столична община“, открита с публикуване на обява на профила на купувача с изх. № 
РОБ17-ДИ05-111/09.05.2017г. на кмета на район „Оборище” и публикувана кратка 
информация за поръчката на Портала на обществени поръчки на Агенцията по 
обществени поръчки под ID 9064072 на 09.05.2017г.. На основание чл. 108, ал.1 от ЗОП и 
резултатите в Протокол на назначената комисия със заповед № РОБ17-РД-09- 
105/26.05.2017г.,

I. Обявявам класирането на участниците както следва:

На първо място се класира участника „Чародейка 90” ООД, ЕИК 121792261, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, район Кремиковци, ул. „Кремиковско шосе“ 
№ 5, представляван от Силвия Петрова - управител, с предложена цена в рамките на 
максимално предвидения финансов ресурс и отговаря на изискванията на Възложителя.

Назначената комисия със заповед № РОБ17-РД-09-Ю5/26.05.2017г. на кмета на 
СО-район „Оборище” в определения й срок е разгледала, оценила и класирала 
постъпилите оферти съгласно нормативните изисквания и предварително обявената 
документация е и излязла с решение обективирано в Протокол утвърден от кмета на СО- 
район „Оборище”.

Комисията не допуска участниците „Никмар-София“ ЕООД, ЕИК 203290639 и 
’’Фьоле груп” ООД, ЕИК 113594597 до по-нататъшно участие в поръчката, тъй като 
офертите им не отговарят на изискванията заложени от Възложителя.

II. Определям, на основание чл.109 от Закона за обществени поръчки, за 
изпълнител на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т.1 от ЗОП -  Събиране на 
оферти с обява с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на 
територията на район „Оборище“ -  Столична община“, участника „Чародейка 90” ООД, 
ЕИК 121792261, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Кремиковци, ул. 
„Кремиковско шосе“ 5, представляван от Силвия Петрова - управител.


