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За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП -  Събиране на оферти с обява с предмет: Строително- 

монтажни работи за изместване на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ 

„Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, захранващ сграда на Столична община на 

ул. „Оборище“ № 44 -  гр. София, открита с публикуване на обява на профила на купувача с 

№ РОБ 17-ДИ05-273/26.10.2017г. и кратка информация за поръчката под ID 9069684 на 

Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки.

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и резултатите от Утвърдения протокол от 17.11.2017г. 

от работата на комисията, назначена със заповед № РОБ17-РД-09-213/13.11.2017г.,

I. Определям за изпълнител на възлагане на обществена поръчка при условията на чл. 

20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Строително-монтажни работи за изместване на

топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де 

Сервантес“, захранващ сграда на Столична община на ул. „Оборище“ № 44 -  гр. София

участника „ПРО АРМ“ ЕООД, ЕИК 131453327, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Сердика“, ул. „История Славянобългарска“ № 6, представлявано от Михаил 

Иванов Генов - управител.

II. Отстранявам на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП участника Сдружение „Топлопровод 

2017“, поради неизпълнение на условията, посочени от Възложителя в обява изх. № РОБ 17- 

ДИ05-273/26.10.2017г.

Подробни мотиви за отстраняването на участника са изложени в Протокол от

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 участниците 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,
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в профила на купувача да се публикуват и протокола на комисията, при спазване на 

разпоредбите на чл.42, ал.5 от ЗОП.

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

oborishte.com/%d 1 % 81 %d 1 %8a%d0%b 1 %d0%b8%d 1 %80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-

%d0%bd%d0%b0-%d0%be#od 1 %84%d0%b5%d 1 %80%d 1 %82%d0%b8-%d 1 % 81 -

%d0%be%d0%b 1 %d 1 %8P/od0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be-

%d 1 %80%d0%b5ig/()d0Q//)4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb/

ВАСИЛ ЦОЛОВ
Кмет на район "01
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