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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ РОБ18-РД09-18/06.02.2018 г. 

 

 За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка 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.“, открита с публикуване на обява на профила на купувача с изх. № РОБ 17-ВК08-

1812/10/ от 23.01.2018г. на кмета на район „Оборище” – СО и публикувана кратка 

информация за поръчката на Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени 

поръчки под ID 9072412 на 23.01.2018г. На основание чл. 108, ал.1 от ЗОП и резултатите в 

Протокол на назначената комисия със заповед № РОБ18-РД-09-14/31.01.2018г., 

 

 І.   Обявявам класирането на участниците както следва: 

Назначената комисия със заповед № РОБ18-РД-09-14/31.01.2018г. на кмета на СО-

район „Оборище” в определения й срок е разгледала, оценила и класирала постъпилите 

оферти съгласно нормативните изисквания и предварително обявените критерии се е 

произнесла с решение обективирано в Протокол утвърден от кмета на СО-район „Оборище”. 

 На първо място е класиран 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, с предложена цена в рамките на 

максимално предвидения финансов ресурс и отговаря на изискванията на Възложителя. 

ІІ. Определям, на основание чл.109 от Закона за обществени поръчки, за изпълнител 

на обществена поръчка 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   . 

http://www.so-oborishte.com/
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ІІІ. 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, 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/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-

%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%81-

%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82/  

 

 

ВАСИЛ ЦОЛОВ 

Кмет на район “Оборище” 

 
 

 

 

 
 

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