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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 07.12.2018г.,  в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. 

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

316/07.12.2018 г. 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: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията 

на район „Оборище“ – Столична община“ в състав: 

I. Председател:  

Людмил Дончев – Началник отдел ИИИКРКТД в район „Оборище“ – СО  

и 

II. Членове:  

Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район 

„Оборище“ – СО; 

Людмила Николова – Ст. счетоводител в отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО. 

 

На 20.11.2018 г. на Профила на купувача е публикувана Обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № РОБ18 – ВК91-676/1/20.11.2018 г. 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 07.12.2018г. На 31.01.2018 г., под ID 

9084046 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 

опаковка, с посочени данни върху нея в съответствие с изискванията на възложителя:  

1. Вх № към РОБ18 – ВК08 – 676 [3] от 06.12.2018 г. – „Сис Стийл“ ЕООД – получена 

в 11:46 ч. 

Офертата е предадена от деловодството на председателя на комисията с  протокол 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на 07.12.2018 г.  

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

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

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

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

Заседанието на комисията приключи в 12:00 часа на 07.12.2018 г. 

Председател:  

Людмил Дончев ______________ 

 Началник отдел ИИИКРКТД в район „Оборище“ – СО  

Членове:  

Десислава Милева ________________ 

Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО;с 

Людмила Николова _____________ 

Ст. счетоводител в отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО 

 

 

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 
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