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участник н прсчмета на обществената поръчка, за която кандидатства. Офертата е постъпила в 
следната поредност:

Оферта - РСЛ17-ТД26-1205/29.06.2017г. -  15.42 часа -  Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД;

Към 29.06.2017г. е налице хипотезата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, тъй като в първоначално 
обявения срок за получаване на оферти за участие в обществената поръчка -  до 17.00 часа на 
29.06.2017г. е постъпила само една оферта. Съобразно нормата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за 
получаване на оферти следва да бъде удължен. В тази връзка, Възложителят удължи срока с 5 (пет) 
дни до 17.00 часа на 04.07.2017г. чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, 
предоставен от АОП. Информацията за удължаване на срока е публикувана на портала на АОП, с 
ID № 9065791 на 30.06.2017г. и в същия ден е публикувана в профила на купувача на Възложителя.

На проведеното открито заседание на 05.07.2017г. присъстваха всички членове от основния 
състав на комисията, назначена от Възложителя да разгледа, оцени и класира офертите за участие в 
процедурата. На публичното заседание не присъстваха представители на участника. Господин инж. 
Милчо Михайлов -  заместник-кмет в район”Слатина” - член на комисията откри заседанието и 
прочете на глас заповедта на Кмета на района, с която е определен състава на комисията. Всички 
лица се вписаха в присъствения списък на заседанието. Комисията констатира, че съставът й 
отговаря на изискванията на ЗОП, поради което може да заседава и да взема решения. След 
получаване на регистъра на входираните по реда на тяхното постъпване оферти, членовете на 
комисията пристъпиха към подписване на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, 
ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП, чл. 97, ал. 2 от ППЗОП. След получаване на регистъра на входираните по 
реда на постъпването оферти за участие, длъжностните лица установиха, че в удължения срок за 
подаване на оферти не са постъпили други оферти. На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, комисията 
започна разглеждането и оценяването на получената оферта:

Оферта - РСЛ17-ТД26-1205/29.06.2017г. -  15.42 часа -  Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД;

След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отварянето на офертата, в 
съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и обяви ценовото предложение на участника като изчете на 
глас ценовото предложение на участника, а именно:

Оферта - РСЛ17-ТД26-1205/29.06.2017г. -  15.42 часа -  Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД;

Показател „Предлагана цена“,

1. Цена за проектиране - 1 500.00 лева /хиляда и петстотин лева/ без ДДС или 1 800.00 лева 
/хиляда и осемстотин лева/ с ДДС.

2. Цена за изпълнение на строително -  монтажни работи (СМР) - 109 120.70 лева /сто и 
девет хиляди сто и двадесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС или 130 944.84 лева 
/сто и тридесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и осемдесет и четири 
стотинки/ с ДДС.

Общо цена за проектиране и изпълнение на строително -  монтажни работи - 110 620.70 
лева /сто и десет хиляди шестстотин и двадесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС или
132 744.84 лева /сто тридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и 
осемдесет и четири стотинки/ с ДДС.
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С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
14.15 часа. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в закрито заседание на 
06.07.2017 г. в 10.00 часа.

Заседание № 2

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-272/05.07.2017 г. на Кмета на район
"Слатина", проведено на 06.07.2017г.

На 06.07.2017 г. в 10.00 часа във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за извършване 
на ремонтни строително -  монтажни работи и осигуряване на условия за безопасна експлоатация на 
пешеходен подлез, находящ се на ул.”Черковна”, ул.”Гео Милев” и бул. „Ситняково”, на 
територията на Столична община район „Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, определените със Заповед № РСЛ17- 
РД09-272/05.07.2017 г. на Кмета на район "Слатина", членове на комисията, както следва:

1. инж. Милчо Михайлов -  заместник-кмет в район”Слатина”;
2. инж.Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”;
3. инж. Михаил Джурджин -  началник на отдел „КС, ИИБЕ” при район „Слатина”
4. Венета Георгиева - началник на отдел ”ПНО” в район”Слатина”;
5. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина”;
6. инж. Минка Иванова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район„Слатина”;
7. Валентина Койчева -  старши счетоводител в отдел „ФСД” при район „Слатина”,
продължиха своята работа в закрито заседание. Същата пристъпи към разглеждане на

офертата за обществена поръчка, проведена по реда на Част V, Глава „Двадесет и шеста” от ЗОП -  
„Събиране на оферти с обява”, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за 
извършване на ремонтни строително -  монтажни работи и осигуряване на условия за безопасна 
експлоатация на пешеходен подлез находящ се на ул.”Черковна”, ул.’Тео Милев” и бул. 
„Ситняково”, на територията на Столична община - район „Слатина“, и констатира следното:

ЕТаблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за извършване на ремонтни 
строително -  монтажни работи и осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен 
подлез находящ се на ул.’’Черковна”, ул.”Гео Милев” и бул. „Ситняково”, на територията на 
Столична община - район „Слатина“, проведена на 06.07.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала 
на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта -  РСЛ17-ТД26-1205/29.06.2017г. -  15.42 часа 
-  „Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД 
С участници в обединението:
„Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, р-н Надежда, ул. 
Илиенско шосе № 4, представлявано от управителя 
Диана Йорданова Цветкова,
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
Витоша, бул. Цар Борис III, № 257, представлявано от 
управителя Христо Василев Василев

1.Списък на документите, съдържащи се в 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата
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офертата (Образен № 1) (Обоазси .М' !) от 28.06.2017г. един брой в оригинал.
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД, 
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

2.1.Представяне на участник (Образец № 2) 2.1 .Представяне на участник (Образец № 2) от 
26.06.2017 г. един брой в оригинал от „Дано РЛ” 
ЕООД, ЕИК 202590904, подписан от управителя 
Диана Йорданова Цветкова;

2.2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, 
подписан от управителя Христо Василев Василев

^.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3. Извлечение от сайта на АВ -  Търговски регистър по 
партидата на „Дано РЛ” ЕООД и на „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД към 29.06.2017 г. -  заверени копия, един 
брой;

4.Договор за създаване на обединение за 
участие в обществената поръчка (когато 
участникът е обединение, което не е 
юридическо лице) и анекс към него, който 
съдържа предмета на поръчката и условията, 
посочени в указанията за участие (в случай, 
че пбепинеиието не е създадено за изпълнение 
на поръчката)

4. Споразумение за създаване на обединение 
„Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” 
ДЗЗД от 22.06.2017 г., „Дано РЛ” ЕООД и 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, един брой в оригинал;

5.Нотариално заверено пълномощно на 
лицето, подписващо офертата (в случай, че 
офертата не е подписана от законен 
представител)

5.Неприложимо

б.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец №  3)

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
26.06.2017г., един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

6.1-Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

6.1-Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
26.06.2017 г. един брой в оригинал от „Дано РЛ” 
ЕООД, ЕИК 202590904, подписан от управителя 
Диана Йорданова Цветкова;

6.2.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

6.2.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, 
подписан от управителя Христо Василев Василев;

7.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
26.06.2017г., един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;
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обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец X» 4) от 
26.06.2017 г. един брой в оригинал от „Дано РЛ” 
ЕООД, ЕИК 202590904, подписан от управителя 
Диана Йорданова Цветкова;

7.2.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, 

тгодписан от управителя Христо Василев Василев;
8.Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици 
(Образец № 5)

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец Хе 5) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД, 
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

8.1.Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици 
(Образец № 5)

8.1.Декларация за отсъствие на обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец Х° 5) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, 
подписан от управителя Диана Йорданова Цветкова;

8.2.Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици 
(Образец № 5)

8.2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец X» 5) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 
121329402, подписан от управителя Христо Василев 
Василев;

9.1.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.1. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (Образец Х° 6) 
от 26.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, 
подписан от управителя Диана Йорданова Цветкова;

9.2.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.2. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (Образец X» 6) 
от 26.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 
121329402, подписан от управителя Христо Василев 
Василев;
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подизпълнители в обществената поръчка 
(Образец № 7)

обществената поръчка (Образец № 7) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

ЮЛ.Декларация за участие на 
подизпълнители в обществената поръчка

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от

(Образец № 7) 26.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, 
подписан от управителя Диана Йорданова Цветкова;

10.2.Декларация за участие на 
подизпълнители в обществената поръчка 
(Образец № 7)

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 
121329402, подписан от управителя Христо Василев 
Василев;

11. Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е 
приложимо), придружена с доказателства 
по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП

11. Неприложимо

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 26.06.2017г. един брой 
в оригинал от „Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ 
- Слатина” ДЗЗД, подписан от представляващия 
обединението Диана Йорданова Цветкова;

12.1.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.1.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за изпълнение 
на поръчката (Образец № 9) от 26.06.2017г. един 
брой в оригинал от участника в обединението „Дано 
РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, подписан от управителя 
Диана Йорданова Цветкова;

12.2.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.2.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за изпълнение 
на поръчката (Образец № 9) от 26.06.2017г. един 
брой в оригинал от участника в обединението 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, 
подписан от управителя Христо Василев Василев;

13.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№ 10)

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

13.1.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№ 10)

13.1.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, 
подписан от управителя Диана Йорданова Цветкова;

13.2.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№ 10)

13.2. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от участника в
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..обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД. ЕИК
121329402, подписан от управителя Христо Василев 
Василев;

14. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно 
с предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните 5 (пет) години, 
считано от датата на подаване на 
офертата (Образец № 11)

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
27.06.2017г. един брой в оригинал от „Обединение
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

14.1.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно 
с предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните 5 (пет) години, 
считано от датата на подаване на 
офертата (Образец № 11)

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 
121329402, подписан от управителя Христо Василев 
Василев;

15.Доказателства за извършването на 
строителството, описано в списъка по чл. 
64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен 
с Удостоверения за добро изпълнение, а именно:

- Референция № 25/12.05.2015г. за „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД, ЕИК 121329402, изд. от Община Видин, 
един брой, заверено копие;

Удостоверение № 53-00-3834/20.05.2016г. за 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, като участник в 
сдружение ̂  „ГЕОСТРОЙ-МОСТРЕМОНТ 97 -  
ПЪТСТРОЙ 97” изд. от МРРБ, един брой, заверено 
копие;

Референция изх. № 018/06.04.2016г. за 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, изд. от „Консулт 
Инженерингс” ЕООД 
един брой, заверено копие;

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12)

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) 
27.06.2017г. един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД^подписан 
от представляващия обединението Диана Йорданова 
Цветкова;

За изпълнение на Проектиране

- арх. Поля Димитрова Кралева-Цветкова, виеше 
образование, магистър архитект, Диплома серия Б 81 
№ 001945/01.10.1982г. изд. от ВИАС, притежава ППП, 
per. № 03413 от КАБ, притежава 32 г. опит -  
ръководител проект;
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№086/01.11.2016г.

-арх. Емил Стветозаров Стоянов, виеше 
образование, Диплома серия № 200434/1999г., per. №
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53002.2002г. УЛСГ, притежава 13 г. ошп, притежава - 
1111Г1 № 02888 от КАБ -  проектант по част 
архитектурна
Договор е участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 098/01.04.2017г. до момента

-инж. Владимир Николаев Николов, виеше
образование инженер -  геодезист Диплома серия ВД 
ФС -  79/1998г„ УАСГ, притежава 18 год. опит, 
Притажава ППГ1 per. .М 08752 КИИП — проектант- 
инженер геодезист;
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 089/01.04.2017г. до момента

-Инж. Фредерика Николова Жадалова, виеше
образование, магистър „Транспортно строителство -  
пътно строителство” Диплом серия А 83 №
008873/1986г. изд. от ВИАС, притежава ППП per. № 
06409 изд. от КИИП, притажава 28 г. опит -  проектант 
-  инженер „Пътно строителство”
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 090/01.04.2017г. до момента

-инж. Людмила Тодорова Кирова, виеше
образование -  магистър ВиК, Диплома серия МЯ № 
014557 от 1980г. УАСГ, притежава ППП per. № 00514 
изд. от КИИП, притажава 30 г. опит -  проектант 
инженер ВиК
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 093/01.04.2017г. до момента

-инж. Даниела Емилова Иванова, виеше 
образование -  магистър „Електроинженер” -  
„Електроенергетика и електрообзавеждане” Диплома 
серия ТУ -  СВ -  2000 № 039827/2000г„ притежава 16 
г. професионален опит -  проектант електроинженер 
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 085/01.11.2016г. до момента

За изпълнение на СМР

-инж. Ивелин Неделчев Есмеров, виеше 
образование, магистър -  Транспортно строителство, 
Строителен инженер по транспортно и пътно 
строителство, Диплома серия А -  83 № 019951 от 
1986г. изд. от ВИАС, притежава 31 г. професионален 
опит, - ръководител обект
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 220/02.07.1997г. до момента

-инж. Никола Христосков Доцев, виеше образование 
магистър инженер по геодезия, фотограметрия и 
картография, Диплома серия А88 № 005420/1988г. 
изд. от ВИАС, притежава 17 г. професионален опит, - 
инженер -  геодезист
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 018/20.06.2017г. до момента

-инж. Данаил Ивайлов Андонов, виеше образование,
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................ ................. магистър, транспортно строителство,_Диплома №
41977/2013г. изд. от УАСГ, притежва 4 г. 
професионален опит, - инженер пътно строителство 
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 087/10.01.2017г. до момента

-Инж. Кирил Димитров Киров, виеше образование, 
ВиК, магистър Диплома серия А 84 № 004407/1985г. 
УАСГ -  инженер ВиК
Притежава сертификат № 1663 от 23.06.2015г. от 
КИИП за завършен курс за управление на стрителните 
отпадъци, притежава 30 г. професионален опит 
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 087/10.01.2017г. до момента

-инж. Никола Нешев Иванов, виеше образование, 
магистър електроинженер, диплома серия ОЯ № 
008822/1988г. изд. от ВМИ „Ленин”, притежава 35 г. 
професионален опит -  електроинженер 
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 064/01.03.2016г. до момента

-инж. Климент Йорданов Вълчев, виеше 
образование, магистър транспортно и пътно 
строителство, Диплома серия МЯ № 001004/1980г. 
изд. от ВИАС;
Притежава сертификат за професионално обучение № 
1092/17.06.2015г. за контрол върху качеството за 
изпълнение на строителстовто изд. от ЦПО към ЕТ 
„Иванка Мужикова - МИКС”, притежава 37 г. 
професионален опит -  строителен инженер 
отговорник по качеството
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 216/02.07.1997г. до момента

-техник Ася Мариова Стайкова, средно -  специално 
образование, трета степен, диплома № 1913-97 серия 
К -  04 № 050826 от 2004г. изд. от СГ по строителство, 
архитектура и геодезия „Христо Ботев”,
Притежава удостоверение за професионано обучение 
per. № У -  31 -  04 от 22.01.2015г. за координатор по 
БЗР в троителството изд. от ЦПО към „СТС 
Инженеринг” ООД -  координатор по безопасност на
труда
Договор е участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 770/20,07.2009г. до момента

-инж. Кирил Димитров Киров, виеше образование, 
ВиК, магистър Диплома серия А 84 № 004407/1985г. 
УАСГ -  инженер ВиК притежава 30 г. професионален 
опит
Притежава сертификат № 1663 от 23.06.2015г. от 
КИИП за завършен курс за управление на стрителните 
отпадъци -  специалист управление строителните 
отпадъци
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 087/10.01.2017г. до момента

-инж. Живко Здравков Матринов, виеше
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образование,—мадютър^-ДПротивопожарна техника и 
безопасност и ВиК” диплома № 4889 от 1993г. изд. от 
ВИМВР, притежава 20 г. професионален опит 
Специалист „Пожарна безопасност”
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 065/01.03.2016г. до момента

16.1.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на иоръчката (Образец № 12)

16.1.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на- поръчката—(Образец № 12) от 
26.0б.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, 
подписан от управителя Диана Йорданова Цветкова;

Проектиране

- арх. Поля Димитрова Кралева-Цветкова, виеше 
образование, магистър архитект, Диплома серия Б 81 
№ 001945/01.10.1982г. изд. от ВИАС, притежава ППП, 
per. № 03413 от КАБ, притежава 32 г. опит -  
ръководител проект;
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№086/01.11.2016г.

-арх. Емил Стветозаров Стоянов, виеше 
образование, Диплома серия № 200434/1999г., per. № 
33002/2002г. УАСГ, притежава 13 г. опит, притежава 
ППП № 02888 от КАБ -  проектант по част 
архитектурна
Договор е участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 098/01,04.2017г. до момента

-инж. Владимир Николаев Николов, виеше 
образование инженер -  геодезист Диплома серия ВД 
ФС -  79/1998г., УАСГ, притежава 18 год. опит, 
Притежава ППП per. № 08752 КИИП -  проектант -  
инженер геодезист;
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 089/01.04.2017г. до момента

-Инж. Фредерика Николова Жадалова, виеше 
образование, магистър „Транспортно строителство -  
пътно строителство” Диплом серия А 83 №
008873/1986г. изд. от ВИАС, притежава ППП per. № 
06409 изд. от КИИП, притажава 28 г. опит -  проектант 
-  инженер „Пътно строителство”
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 090/01.04.2017г. до момента

-инж. Людмила Тодорова Кирова, виеше
образование -  магистър ВиК, Диплома серия МЯ № 
014557 от 1980г. УАСГ, притежава ППП per. № 00514 
изд. от КИИП, притажава 30 г. опит -  проектант 
инженер ВиК
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 093/01.04.2017г. до момента

-инж. Даниела Емилова Иванова, виеше
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образование ..-  магистър ..Електроинженер“ ..-
„Електроенергетика и електрообзавеждане” Диплома 
серия ТУ -  СВ -  2000 № 039827/2000г., притежава 16 
г. професионален опит -  проектант електроинженер 
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 085/01.11.2016г. до момента

-инж. Кирил Димитров Киров, виеше образование, 
ВиК, магистър Диплома серия А 84 № 004407/1985г.
УАСГ инженер ВиК........................... ............... ............
Притежава сертификат № 1663 от 23.06.2015г. от 
КИИП за завършен курс за управление на стрителните 
отпадъци, притежава 30 г. професионален опит 
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 087/10.01.2017г. до момента

-инж. Никола Нешев Иванов, виеше образование, 
магистър електроинженер, диплома серия ОЯ № 
008822/1988г. изд. от ВМИ „Ленин”, притежава 35 г. 
професионален опит -  електроинженер 
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 064/01.03.2016г. до момента

-инж. Кирил Димитров Киров, виеше образование, 
ВиК, магистър Диплома серия А 84 № 004407/1985г. 
УАСГ -  инженер ВиК притежава 30 г. професионален 
опит
Притежава сертификат № 1663 от 23.06.2015г. от 
КИИП за завършен курс за управление на стрителните 
отпадъци -  специалист управление строителните 
отпадъци
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 087/10.01.2017г. до момента

16.2.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12)

-инж. Живко Здравков Матринов, виеше 
образование, магистър, „Противопожарна техника и 
безопасност и ВиК” диплома № 4889 от 1993г. изд. от 
ВИМВР, притежава 20 г. професионален опит 
Специалист „Пожарна безопасност”
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД
№ 065/01,03.2016г. до момента____________________
16.2.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 
121329402, подписан от управителя Христо Василев 
Василев;

-инж. Ивелин Неделчев Есмеров, виеше 
образование, магистър -  Транспортно строителство, 
Строителен инженер по транспортно и пътно 
строителство, Диплома серия А -  83 № 019951 от 
1986г. изд. от ВИАС, притежава 31 г. професионален 
опит, - ръководител обект
Договор с участника в обединението 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД № 220/02.07.1997г. до 
момента
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-инж. Никола Христосков Донев, виеше образование 
магистър инженер по геодезия, фотограметрия и 
картография, Диплома серия А88 № 005420/1988г. 
изд. от ВИАС, притежава 17 г. професионален опит, - 
инженер -  геодезист
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 018/20.06.2017г. до момента

-инж, Данаил Ивайлов Андонов, виеше образование, 
магистър, транспортно строителство, Диплома № 
41977/2013г. изд. от УАСГ, притежва 4 г. 
професионален опит - инженер пътно строителство 
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 087/10.01,2017г. до момента

-инж. Климент Йорданов Вълчев, виеше 
образование, магистър транспортно и пътно 
строителство, Диплома серия МЯ № 001004/1980г. 
изд. от ВИАС;
Притежава сертификат за професионално обучение № 
1092/17.06.2015г. за контрол върху качеството за 
изпълнение на строителстовто изд. от ЦПО към ЕТ 
„Иванка Мужикова - МИКС”, притежава 37 г. 
професионален опит -  строителен инженер 
отговорник по качеството;
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 216/02.07.1997г. до момента;
-техник Ася Мариова Стайкова, средно -  специално 
образование, трета степен, диплома № 1913-97 серия 
К -  04 № 050826 от 2004г. изд. от СГ по строителство, 
архитектура и геодезия „Христо Ботев”,
Притежава удостоверение за професионано обучение 
per. № У -  31 -  04 от 22.01.2015г. за координатор по 
БЗР в троителството изд. от ЦПО към „СТС 
Инженеринг” ООД -  координатор по безопасност на 
труда
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 770/20.07.2009Г. до момента

17.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец № 13)

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 26.06.2017г. един брой в оригинал 
от „Обединение „М ОСТРЕМ ОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД, подписан от представляващия 
обединението Диана Йорданова Цветкова;

17.1.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец №  13)

17.1.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 26.06.2017г. един брой в оригинал 
от участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 
202590904, подписан от управителя Диана Йорданова 
Цветкова;

17.2.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец № 13)

17.2.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 26.06.2017г. един брой в оригинал 
от участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 97” 
ООД, ЕИК 121329402, подписан от управителя 
Христо Василев Василев;
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18.Техническо 
14)

18.Техническо предложение (Образец Л» 14) от 
27.06.2017г. един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

Срок за проектиране -  3 календарни дни 
Срок за изпълнение на СМР -  25 календарни дни

19.Декларадия по чл. 102, ал.1 от ЗОП 
(Образец № 15)

20.Ценово предложение (Образец № 16).
Към ценовото предложение се прилага 
попълнена на хартиен и магнитен носител 
във формат „Excel” или еквивалентен 
количествено - стойностна сметка за 
съответната оферта.

21.Други документи

-Веднолглинеен график един брой в оригинал------ ------
19. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец
№ 15) от 27.06.2017г. един брой в оригинал от 
„Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” 
ДЗЗД, подписан от представляващия обединението 
Диана Йорданова Цветкова;_______________________
20. Ценово предложение (Образец № 16) от 
27.06.2017г. един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД, 
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

Представена е количествено-стойностна сметка на 
хартиен и на магнитен носител;__________________
21. Удостоверение № 11 -  TV 003717 за строежи втора 
група транспортна инфраструктура и строежи от 
първа до четвърта категория, валодно до 30.09.2017г. 
за участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 97” 
ООД изд. от ЦПРС - един брой заверено копие;
22. Застрахователна полица №
212216213000411/07Л 0.2016г. валидна до 10.10.2017г. 
изд. от ДЗИ Общо застраховане ЕАД на участника в 
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД - един брой 
заверено копие;
23. Сертификат ISO 9001:2008 за проектиране, 
строителство и ремонт и поддръжка на мостови и 
пътни съоръжения на участника в обединението 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, валиден до 14.09.2018г. 
изд. от OHMI EuroCert, Магдебург - един брой 
заверено копие;
24. Сертификат ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009 за
проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на 
мостови и пътни съоръжения на участника в
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, валиден до 
14.09.2018г. изд. от OHMI EuroCert, Магдебург - един 
брой заверено копие;
25. Сертификат BS OHSAS 18001:2007 за
проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на 
мостови и пътни съоръжения на участника в
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, валиден до 
15.01.2019г. изд. от OHMI EuroCert, Магдебург - един 
брой заверено копие;
26. Договор № 018/20.06.2017г. между
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД и Никола Доцев, като 
инженер -  геодезист, един брой в оригинал;
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=====^р№ ряярдежяаяе^ обществената поръчка па участника, членовете
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта - РСЛ17-ТД26-
1205/29.06.2017г. -  15.42 часа - Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД, офертата 
отговаря на изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална 
дейност, технически и професионални способности.

II. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта - РСЛ17- 
ТД26-1205/29.06.2017г. -  15.42 часа -  Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД;

Заседание № 3

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-272/05.07.2017 г. на Кмета на район
"Слатина", проведено на 12.07.2017г.

На 12.07.2017 г. в 14.00 часа, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от 3011 -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за извършване 
на ремонтни строително -  монтажни работи и осигуряване на условия за безопасна експлоатация на 
пешеходен подлез, находящ се на ул.”Черковна”, ул.”Гео Милев” и бул. „Ситняково”, на 
територията на Столична община район „Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, определените със Заповед № РСЛ17- 
РД09-272/05.07.2017 г. на Кмета на район "Слатина", членове на комисията, както следва:

1. инж. Милчо Михайлов -  заместник-кмет в район”Слатина”;
2. инж.Росица Тодорова-главен инженер в район”Слатина”;
3. инж. Михаил Джурджин -  началник на отдел „КС, ИИБЕ” при район „Слатина”;
4. Венета Георгиева - началник на отдел ”ПНО” в район”Слатина”;
5. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина”;
6. инж. Минка Иванова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район„Слатина”;
7. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина” - резервен 

член на мястото на Валентина Койчева -  старши счетоводител в отдел ,,ФСД’ при район 
„Слатина”, която е в платен отпуск от 10.07.2017г. до 21.07.2017г. съгласно Заповед № 
РСЛ17-РД15-426/03.07.2017г. на Кмета на СО р-н „Слатина”,

продължиха своята работа в закрито заседание и пристъпиха към оценяване на 
предложенето на участника по показателя „Предлагана цена“, състоящ се от отделни 
показатели цена и срок и формиране на комплексната оценка на офертата и извършване на 
възлагане по критерий „Оптимално съотношение цена/качество” въз основа на цена и 
качествени показатели.

Комисията приложи методиката за комплексна оценка на офертата, подробно описана в 
обява № РСЛ17-ДИ05-196/14.06.2017г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 
ЗОП, както следва:

Комисията се запозна със съдържанието на техническата и ценовата оферта на участника, 
при което установи, че са спазени всички изисквания на Възложителя и пристъпи към 
оценка на офертата по методика за оценка, посочена в документацията за участие, а именно:
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1. ..Предлагана цена за проектиране” ''III/ Тежест:25

_ най -  ниската цена
1 1 1 " -----------------------------  X 25

съответната цена

2. „Предлатана цена за строително-монтажни работи (СМР) - /П2/ Тежест 40

__ нам -  ниската цена ^Т
П2 - --------------- X 40

съответната цена

3. „Срок за проектиране“ -/ПЗ/ Тежест:10

_ най -  кратък срок за проектиране
113---------------------------------------------------------- X 10

съответен срок за проектиране

4. „Срок за СМР - /П4/ Тежест 25

_ на-й ~ кратък срок за СМР ^  25 
съответен срок за СМР

1.Оценката по показателя „Предлагана цена за проектиране” се извършва като най-ниската 
предложена цена без включен ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цена без 
включен ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 
25 точки.

2.0ценката по показателя „Предлагана цена за СМР” се извършва като най-ниската предложена 
цена без включен ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цена без включен ДДС, 
предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 точки.

3. Оценката по показателя „Срок за изпълнение на проектиране” се извършва като най-краткият 
срок за изпълнение на проектирането в календарни дни се раздели на предложения от съответния 
участник, който се оценява е резултата се умножи по 10.

4. Оценката по показателя „Срок за изпълнение на СМР” се извършва като най-краткият срок за 
изпълнение на проектирането в календарни дни се раздели на предложения от съответния участник, 
който се оценява е резултата се умножи по 25.

Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя сума на оценките по 
отделните показатели. Максималната обща оценка е 100 точки.

КО = П1+П2+ПЗ+П4, където 

КО -  комплексна оценка

П1 -  критерий „Предлагана цена за проектиране”
П2 -  критерий „Предлагана цена за строително-монтажни работи (СМР)” 
ПЗ -  критерий „Срок за проектиране”
П4 -  критерий „Срок за СМР”
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УЧАСТНИК Оферта-РСЛ17-ТД26-1205/29.06.2017г. 
Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина”
дззд

Предлагана цена за проектиране - П1

„Предлагана цена за проектиране” се 
извършва като най-ниската предложена 
цена без включен ДДС от участник,

Ш -  1500 х  25 = 25точки 
1500

допуснат до оценяване, се разделя на 
цена без включен ДДС, предложена от 
съответния участник, който се оценява 
и резултатът се умножава по 25 точки. П1= 25 точки

Предлагана цена за строително- 
монтажни работи (СМ Р)” - П2

109120.70 v
П2 = ------------------  X 40 = 40точки

109120.70

„Предлагана цена за СМР” се извършва 
като най-ниската предложена цена без 
включен ДДС от участник, допуснат до 
оценяване, се разделя на цена без 
включен ДДС, предложена от 
съответния участник, който се оценява 
и резултатът се умножава по 40 точки.

! 12=40 точки

„Срок за проектиране” - ПЗ

„Срок за изпълнение на проектиране” се 
извършва като най-краткият срок за 
изпълнение на проектирането в 
календарни дни се раздели на 
предложения от съответния участник, 
който се оценява е резултата се умножи 
по 10.

3
4 3 = — X 10 = 10 точки 

3

ПЗ = 10 точки

„Срок за СМ Р” - П4

„Срок за изпълнение на СМР” се 
извършва като най-краткият срок за 
изпълнение на проектирането в 
календарни дни се раздели на 
предложения от съответния участник,

П 4= ---- —----  X 25 = 25точки
25

който се оценява е резултата се умножи 
по 25. 114= 25 точки

Комплексна оценка /К О / КО = 25 + 40 + 10 + 25 = 100
точки

След като взе предвид гореизложеното, комисията извърши класиране на офертите:
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На първо място: Оферта - РСЛ17-ТД26-1205/29.06.2017г. -  15.42 часа — Обединение 
„М ОСТРЕМ ОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД, със 100 /сто/ точки.

Комисията приключи своята работа в 15.00 часа 12.07.2017г.

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра и е представен на 
Възложителя за утвърждаване на 13.07.2017 г. --------------------------

Членове на комисията, определени Ьъс Заповед № РСЛ17-РД09-272/05.0 7 .2 ^ 7  г. на Кмета на 
район "Слатина", както следва:

1. инж. Милчо Михайлов — заместникДсмет в район”Слатина”: ^ A . Z , Q J  I  3  Ж

2. инж.Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина” : Vл. % -А*- I от 3 3 /1 Д

3. инж. Михаил Джурджин -  началник на отдел „КС, ИИБЕ” при район „Слатина”: Ул. 2 ж   ̂ ^

4. Венета Георгиева - началник на отдел ”ПНО” в район”Слатина”: н \  Д» ДА ^ с г ^  ^
■ J ;  • ; ; r : v . 0 « , 3 3  Л Д

5. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина”^ А * >’ 9Т ^

6. инж. Минка Иванова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район,,Слатина” ТА- Х,сх.к L от

7. Валентина Койчева -  старши счетоводител в отдел „ФСД” при район „Слатина”:

8. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина” - резервен член
на мястото на Валентина Койчева - старши счетоводител в отдел „ФСД” при район 
„Слатина”, която е в платен отпуск от 10.07.2017г. до 21.07.2017г. съгласно Заповед №  
РСЛ17-РД15-426/03 07 2017г. на Кмета на СОр-н „Слатина”:  ̂ _ 33 /1Д

P o ^ f l u c u i e  J k x iL f ^ H - o S c r c  4ЬА Но

СА 3a.AU Се{Н л  :-ИА. 0 C.k b O % C A .P rU  е и ж хcut О Т S 3  Д 1 .
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