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Р Е Ш Е Н И  Е 
№ РВТ22-РД93-5/05.05.2022 г. 

 

 

На основание чл. 108, т. 2, във връзка с чл. 82, ал. 4, т. 5, предл. първо, чл. 22, ал. 1, т. 

6 и ал. 5, т. 6, б. „в“, предл. последно и б. „д“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

отчитайки и приемайки резултатите, отразени в Протокол от 18.04.2022 г. на Комисията, 

назначена със Заповед № РВТ22-РД92-2/18.04.2022 г. на Кмета на Район Витоша-СО за 

преглед, оценката и класиране на офертите, подадени от Потенциалните Изпълнители по 

Рамково споразумение № РВТ20-ДГ55-10/30.07.2020 г. за участие в провеждания по реда на 

чл. 82, ал. 4 от ЗОП вътрешен конкурентен избор на Изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и съоръженията към 

нея на територията на Район Витоша - СО за 2022 г.“, съобразно утвърдената от 

Възложителя Покана за подаване на оферти № РВТ22-ТД26-893/06.04.2022 г. 

 

І. КЛАСИРАМ: 

 

Потенциалните Изпълнители, подали оферти за участие в проведения 

вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № РВТ20-ДГ55-10/30.07.2020 г., 

в съответствие с одобрения критерий за възлагане - „оптимално съотношение 

качество/цена“, съобразно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, по следния начин: 

 

ПЪРВО МЯСТО: „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД  - с обща (комплексна) оценка от 100 

точки. 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. За ИЗПЪЛНИТЕЛ на строително-ремонтните работи от обхвата на възлаганата 

обществена поръчка, имаща за предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната 

мрежа и съоръженията към нея на територията на Район Витоша - СО за 2022 г.“, 

класираният на първо място Потенциален Изпълнител:  

 

„ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД   

 

Мотиви: 

Определянето на този, допуснат до оценка Икономически оператор за Изпълнител на 

дейностите, предмет на възлагане в обхвата на настоящата обществена поръчка се основава 

на мотивите, че същият отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор, утвърдени от Възложителя, респ., представената от него оферта в проведения 

вътрешен конкурентен избор съответства напълно на нормативните разпоредби на ЗОП, 

ППЗОП и на одобрените условия за изпълнение на възлаганите строителни интервенции. 

Едновременно с горепосоченото, при прилагане на предварително обявените 

условия и критерии за възлагане, съобразно утвърдената от Възложителя Методика за 

комплексна оценка на офертите, предложението на Потенциалния Изпълнител е получило 

максимален брой точки, предпоставящо класирането, направено от Комисията, провела 

вътрешния конкурентен избор. 
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III. НАРЕЖДАМ: 

 

В срока по чл. 112, ал. 6, при условието на чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП, да се сключи 

договор за изпълнение на строително-ремонтните работи, предмет на възлагане в 

проведения вътрешен конкурентен избор с класирания на първо място Потенциален 

Изпълнител - „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД - гр. София, ул. „Атанас Дуков“ №9, офис №1. 

 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (отм., приложим на основание §131, ал. 2 от ПЗР 

на ЗИДЗОП), във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, настоящето Решение да се изпрати в 

тридневен срок от издаването му до Потенциалните Изпълнители по Рамково споразумение 

№ РВТ20-ДГ55-10/30.07.2020 г. 

На основание чл. 43, ал. 1, изр. второ от ЗОП (отм., приложим на основание §131, 

ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗОП), във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ППЗОП (отм.), настоящето 

Решение, ведно с Протокола на Комисията, провела вътрешния конкурентен избор да се 

публикуват в Профила на купувача на Район Витоша, в създадената за целите на 

възлагането електронна преписка, връзката с която е следната: 

https://raionvitosha.nit.bg/tekushh-remont/?fbclid=IwAR0F-

gp3I3I7RghrBkb0o3wx2sWiTYgJYgh7MJse3Ns9VD4g-fvTb64qOf8. 

 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП, настоящето Решение подлежи на 

обжалване в десет дневен срок, считано от датата на връчването му, пред Комисията за 

защита на конкуренцията (КЗК) по реда и при условията на Глава 27ма от ЗОП. 

 

 

 

     КМЕТ НА РАЙОН ВИТОША- СО:  (n)* 

 

Инж. ТЕОДОР ПЕТКОВ 

 

 

* Подписът и печата  са заличени на основание Общия Регламент за защита на личните данни. 

 


