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УТВЪРДИЛ: 

ВАСИЛ ЦОЛОВ 

Кмет на СО-район „Оборище” 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на  

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) 

 

 Днес 06.02.2018г.,  в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. 

„Мадрид“ №1, се проведе заседание на комисия назначена със Заповед № РОБ18-РД-09-

14/31.01.2018г. на кмета на СО-район „Оборище”, със задача да разгледа и оцени оферти, 

събрани чрез публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) за възлагане на обществена поръчка при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с 

предмет: „Засаждане на растителност, поддръжка и реконструкция на паркова 

мебел и детски съоръжения и ремонт на обществени чешми, находящи се в 

междублоковите пространства през 2018г.“, в състав: 

I. Председател: 

1. Иванка Костова – Ст. юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ на район „Оборище“ 

– СО 

и 

II. Членове: 

2. Антонио Божков – Гл. експерт екология и озеленяване в отдел ИИИКТКТД на 

район „Оборище“ – СО; 

3. Ирина Петрина – Гл. специалист в отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО.  
 

На 23.01.2018г. на Профила на купувача е публикувана Обява за обществена 

поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП № РОБ 17-ВК08-1812/10/ от 23.01.2018г. на 

кмета на район „Оборище” – СО за възлагане на предмета на горепосочената обществена 

поръчка, със срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 30.01.2018г. На 31.01.2018г., 

под ID 9072412 на Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки 

е публикувана кратка информация за поръчката. 

В установения срок  в деловодството на СО-район „Оборище” е постъпила 1 /една/ 

оферта за участие в процедурата в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

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

 

 
  www.so-oborishte.com Страница 2 от 5 

опаковка, с посочени данни върху тях в съответствие с изискванията на възложителя. 

Офертите са постъпили, както следва:  

1. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 1812 [12] от 30.01.2018 г. – „БКС Кремиковци 98“ 

ООД – получена в 13:45ч.; 

Офертата е предадена от деловодството на председателя на комисията с  протокол 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на 31.01.2018г.  

Съгласно изискванията на чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока с 

най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от 

три оферти.  

На 31.01.2018г. на Профила на купувача е публикувана кратка информация за 

удължаване на срока за получаване на оферти до 17:00 часа на 05.02.2018г., която е 

обявена и на Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки под 

ID 9072591. 

След изтичане на удължения срок, на 06.02.2018г., в 12:00 часа, комисията 

назначена със Заповед № РОБ18-РД-09-14/31.01.2018г. на кмета на СО - район 

„Оборище“ се събра и проведе заседание, със задача да разгледа и оцени събраните 

оферти. 

Комисията установи, че в удължения срок не са постъпили нови оферти. 

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха 

декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

Председателят на комисията обяви на членовете на комисията съдържанието на  

Заповед № РОБ18-РД-09-14/31.01.2018г  на кмета на СО-район „Оборище” и отвори 

офертата. 

Комисията провери съответствието на подадената оферта за наличието на 

изискуемите документи, посочени в Обява с изх. № РОБ 17-ВК08-1812/10/ от 

23.01.2018г. 

Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал. 3 от ЗОП комисията продължи своята 

работа в закрито заседание. 

І. Разглеждането на офертата от комисията 

Оферта №1, подадена от„БКС Кремиковци 98“ ООД, ЕИК 121803124  

Дружеството се представлява от Венера Георгиева Константинова - управител. 
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Участникът е декларирал липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от 

ЗОП и че при изпълнението на възложените работи няма да ползва подизпълнители. 

При проверка за съответствие на представените документи от участника „БКС 

Кремиковци 98“ ООД, комисията констатира, че същият е представил всички 

необходими документи и отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в документацията и техническите условия. 

След приключване на проверката за съответствието на документите, съобразно 

изискванията за подбор, поставени от Възложителя комисията пристъпи към разглеждане 

на предложените ценови параметри на участника „БКС Кремиковци 98“ ООД. 

ІІІ. Разглеждане на ценовите предложения 

Комисията констатира, че предложените цени са в рамките на максимално 

предвидения финансов ресурс и отговарят на изискванията на Възложителя след което 

разгледа предложените ценови параметри по различните видове дейности. Комисията 

изготви сравнителен анализ в табличен вариант и оцени отделните видове работи по 

коефициент на тежест, отразени в таблица Приложение № 1. 

№ Видове работа 
Един. 

мярка 

Един. 

цена 

Тежест 

на 

отделни 

те 

позиции 

/ ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ 
   

1 
Доставка и засаждане на стандартни вечнозелени храсти - всички 

операции 
бр. 8,90 1 

2 

Доставка и засаждане на широколистни стандартни фиданки с височина 

2,5 м. /контейнерни или с бала пръст/ в дупки 80/80/80 см, включително 

наторяване, поливане и укрепване с колчета/ видове- липа, бреза, ясен/ 
бр. 128,30 2 

3 
Доставка и засаждане на двуреден жив плет 9 бр./ лин. м включително 

наторяване и поливане. 
л.м. 13,80 1 

4 

Доставка и засаждане на иглолистни стандартни фиданки /контейнерни 

или с бала пръст в дупки 80/80/80 см, включително наторяване, поливане 

и укрепване с колчета/ видове- об. смърч, ела, туя, лъжекипарис/ 
бр. 158,00 2 
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5 

Доставка и засаждане на широколистни декоративни храсти 

/контейнерни / в дупки 50/50/50 см, включително наторяване и поливане бр. 6,30 2 

II РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТНА ПАРКОВА МЕБЕЛ И ДЕТСКИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

   

1 

Доставка и монтаж на къщичка за игра с размери височина минимум 2,00 

м. /с приложен сертификат за безопасност по БДС EN 1176/ - допускат се 

варианти/ 

бр. 
1290.0
0 

3 

2 

Доставка и монтаж на пружинна клатушка/с приложен сертификат за 

безопасност по БДС EN 1176/ - допускат се варианти бр. 550.00 3 

3 

Доставка и монтаж на детска люлка тип "махало" със седалка за деца 

до 3 год и седалка за деца от 3 до 12 год. /с приложен сертификат за 

безопасност по БДС EN 1176/ - допускат се варианти 
бр. 850,00 4 

4 
Доставка и монтаж на фитнес уред /вкл. сертификат за безопасност/ 

бр. 980,00 3 

5 
Доставка и монтаж на детска въртележка /вкл. сертификат за 

безопасност/ 
бр. 740,00 3 

6 
Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за игра /вкл. 

сертификат за безопасност/ 
бр. 

3980.0
0 

4 

7 Почистване на пясъчници чрез пресяване M2 4.90 1 

8 
Доставка на нов пясък за пясъчници в площадки за игра/ Да отговаря на 

изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г./ 
M3 44,00 2 

 

Таблица Приложение № 1 

Предвид гореизложеното, комисията  

РЕШИ: 

Предлага за изпълнител на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2  

от ЗОП – Събиране на оферти с обява с предмет: „Засаждане на растителност, 

поддръжка и реконструкция на паркова мебел и детски съоръжения и ремонт на 

обществени чешми, находящи се в междублоковите пространства през 2018г.“  

участника „БКС Кремиковци 98“ ООД, ЕИК 121803124, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец“, представлявано от Венера 

Георгиева Константинова. 

Комисията приключи своята работа в 13,00 часа на 06.02.2018г., след което 

настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предава на 

Възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.  
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Протоколът се състави и подписа в два екземпляра от председателя на комисията 

и от нейните членове, както следва: 

I. Председател: 

1. Иванка Костова ____________ 

/Ст. юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ на район „Оборище“ – СО/ 

и 

II. Членове: 

2. Антонио Божков ____________ 

/Гл. експерт екология и озеленяване в отдел ИИИКТКТД на район „Оборище“ – 

СО/; 

3. Ирина Петрина ____________ 

/ Гл. специалист в отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО/.  
 

 

 

 

 

Подписът е заличен на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 
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