
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЯЯЙ РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;

http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org _____

РЕШЕНИЕ

№ 17г.

Като взех предвид Доклад № PCЛ17-ДИ05-242-/3/21.07.17г. на комисията, назначена с 
моя Заповед № РСЛ17-РД09-284/21.07.2017г., ведно е приложенията към него, за резултатите от 
проведена процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 
поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: 
„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район „Слатина” във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)" по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 -  „Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на сграда е административен адрес: гр. София, ж. к. „Христо Смирненски”, ул. 
„Мъдрен”, бл. 27”.

Обособена позиция № 2 - „Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на сграда е административен адрес: гр. София, ж. к. „Слатина”, бл. 54”, открита 
на основание чл.79, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), открита с Решение № 
РСЛ17-ДИ05-242/14.07.2017г. на Кмета на район „Слатина”, уникален № в регистъра на АОП 
№ 01272-2017-0001 и обща прогнозна стойност на поръчката: до 10 382,07 (десет хиляди триста 
осемдесет и два лева и седем стотинки) лева без ДДС.

Обособена позиция № 1 е с прогнозна стойност 5 918,55 (пет хиляди деветстотин 
осемнадесет лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС. Обособена позиция № 2 с прогнозна 
стойност 4 463,52 (четири хиляди четиристотин шестдесет и три лева и петдесет и два 
стотинки) лева без ДДС.

На основание чл. 106, ал. 6 във връзка е чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) в качеството ми на Възложител по посочената процедура, упълномощен от 
Кмета на Столична община Йорданка Асенова Фандъкова, с изрично писмено пълномощно № 
СОА16-КО17-185/15.04.2016г„

РЕШИХ:

1.1. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ по Обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка: „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с 
административен адрес: гр. София, ж. к. „Христо Смирненски”, ул. „Мъдрен”, бл. 27” 
участника „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Оборище”, ул. „Париж” № 3, с адрес за кореспонденция: гр.София, „Зона Б”-19, 
бл.15-16, вх.”Б”, представлявано от управителя Чавдар Найденов Гигов - тел. 02/9810262, ел. 
поща: info@sofmvest.org.

1.2. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ по Обособена позиция № 2 от обществената
поръчка: „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с 
административен адрес: гр. София, ж. к. „Слатина”, бл. 54” участника „Технико-икономически 
анализ и проектиране” ЕООД, ЕИК 203805808, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Младост”, ж. к. „Младост-1”, бл.41, вх. Б, ет. 13, ап. 42, представлявано от 
управителя Марийка Костадинова Кръстева - тел. 0898 376 949, ел. поща:

http://so-slatina.org;_e-mail:_info@so-slatina.org
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dst dimitrova@abv.bg.

II. 1. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Обособена позиция № 1 от процедура на 
договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на 
основание чл.79, ал.1, т.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет: „Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 
община, район „Слатина” във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)" на участника „Софинвест” ЕООД, ЕИК 
121359317, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Париж” № 
3, е адрес за кореспонденция: гр.София, „Зона Б”-19, бл. 15-16, вх.”Б”, представлявано от 
управителя Чавдар Найденов Гигов - тел. 02/9810262, ел. поща: info@sofmvest.org, при 
условията на приетото предложение и поканата за участие наш № РСЛ17-ДИ05-242-/1/ 
14.07.2017г. в обществената поръчка, възложена чрез процедура на договаряне без 
предварително обявление.

П.2. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Обособена позиция № 2 от процедура на 
договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на 
основание чл.79, ал.1, т.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет: „Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 
община, район „Слатина” във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)" на участника „Технико-икономически анализ 
и проектиране” ЕООД, ЕИК 203805808, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 
„Младост”, ж. к. „Младост-1”, бл.41, вх. Б, ет. 13, ап. 42, представлявано от управителя 
Марийка Костадинова Кръстева - тел. 0898 376 949, ел. поща: dst dimitrova@abv.bg, при 
условията на приетото предложение и поканата за участие наш № РСЛ17-ДИ05-242- 
/2/14.07.2017г. в обществената поръчка, възложена чрез процедура на договаряне без 
предварително обявление.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на участниците в 
процедурата.

В изпълнение на чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Решението да се публикува в профила на 
купувача към електронната преписка на обществената поръчка, където са налични всички 
документи по провеждането й на aдpec:https://www.so-slatina.org/profll-na-kupovacha/otkriti- 
protzeduri.html

Решението подлежи на обжалване по реда, предвиден в глава двадесет и седма от ЗОП 
пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя в 10-дневен срок от 
получаването му.
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