ЗОП - Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача на основание чл. 22г от Закона за обществени
поръчки

Правила за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП - (4053.1kb)

Вътрешни правила - Профил на купувача - (1554.1kb)

Обява за обществена поръчка с рег. №РКС20-РД93-1/ 12.05.2020 г. с предмет&nbsp;&quot;Извършване на дейности по
ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО - район &quot;Красно село&quot;

Обява&nbsp;за обществена поръчка с рег. № РКС19-РД93-9/09.10.2019 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
предмет:&nbsp;&quot; Изпълнение на проучвателни и проектни работи на обекти общински сгради за образование,
находящи се на територията на район &bdquo;Красно село&ldquo;

Обява за обществена поръчка с рег. № РКС19-РД93-7/17.09.1019 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП&nbsp;с
предмет:&nbsp;&quot;Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на тераси в ДГ №8
&quot;Проф. Д-р Елка Петрова&quot;, находяща се на територията на район &bdquo;Красно село&ldquo;

Обява за обществена поръчка с рег. № РКС19-РД93-6/22.08.2019 г.&nbsp;на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
предмет &bdquo;Осигуряване на достъпна среда - изграждане, доставка и монтаж на 1 бр. асансьор, необходим
за нуждите на 36-то СУ &bdquo;Максим Горки&ldquo;, находящо се на територията на район &bdquo;Красно
село&ldquo; &ndash; Столична община&ldquo;

Обява за обществена поръчка с рег. №РКС19-РД93-5/20.08.2019 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на
дейност "Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по мрежата улично осветление
&ndash; публична общинска собственост на територията на район &bdquo;Красно село&ldquo;
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Обява за обществена поръчка с рег. № РКС19-РД93-4/29.07.19 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПс предмет на
поръчката: &bdquo;Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район
&bdquo;Красно село&ldquo; &ndash; Столична община и избор на координатор на балансираща група с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите да небаланси на обекти- собственост
на район &bdquo;Красно село&ldquo; &ndash; Столична община&ldquo;

&nbsp;Обява за обществена поръчка с рег. № РКС 19-РД93-3/04.07.2019 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет
на поръчката: Комплексна доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на четири групи &ndash;
разширение на ДГ № 124, находяща се в УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. &bdquo;Крива река&ldquo; по
плана на гр. София, с адм. адрес: гр. София, ул. &bdquo;Захарий Круша&rdquo; № 20&ldquo;

Обява за обществена поръчка с&nbsp;рег. №РКС18-РД93-16/19.09.2018 г.&nbsp;на стойност по чл. 20, ал. 3 на
ЗОП с предмет: &bdquo;Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект
&bdquo;Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, Бл.231, ж.к. &bdquo;Красно село&ldquo;, кв.
,,Борово&ldquo;, район ,,Красно село&ldquo;, гр. София, публикувано на 19.09.2018 г.

Обява за обществена поръчка с рег. № РКС18-РД93-13/05.07.2018 г.
на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Преустройства на обекти от образователната
инфраструктура на територията на район "Красно село" за 2018 година, публикувано на 05.07.2018 г.

Обява за обществена поръчка с рег. № РКС18-РД93-11/15.06.2018 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:
Укрепване, ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата,
възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада в ДГ № 107 "Бон бон", ул. "Григор Пърличев" № 10,
публикувано на 15.06.2018 г.

Обява за обществена поръчка с рег. № РКС18-РД93-8/29.05.2018 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет
на поръчката: "Избор на изпълнител за инженеринг /проектиране и строително-монтажни работи/ на 8 бр.
детски площадки за игра", публикувано на 29.05.2018 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА&nbsp;с рег. № РКС18-РД93-5/19.03.2018 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет
на поръчката: "Благоустрояване на околното пространство на бл. 208, ЖК "Красно село", УПИ I - за ОЖС и хидрофор, кв.
294, м. "Красно село-Плавателен канал-север", по плана на гр. София, публикувано на 19.03.2018 г.

Страница 2

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с рег. №РКС18-РД93-4/08.03.2018 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет
"Извършване на ремонти на пътната инфраструктура на територията на район "Красно село", публикувано на 08.03.2018 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с рег. № РКС17-РД93-18/23.11.2017 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с
предмет: "Неотложни ремонти на пътната инфраструктура на територията на район "Красно село", публикувано на
23.11.2017 г.

Обява за обществена поръчка с рег. № РКС17-РД93-16/27.09.2017&nbsp;г.&nbsp;на стойност по чл. 20, ал. 3 от
ЗОП,&nbsp;с предмет: &quot;Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект
&quot;Повишаване на енергийната ефективност на&nbsp;132 СУ &quot;Ваня Войнова&quot;&quot;, бул.
&quot;Цар Борис ІІІ&quot;&nbsp;№ 128, гр. София, публикувано на 27.09.2017 г.

Обява за обществена поръчка с рег. № РКС17-РД93-15/25.09.2017&nbsp;г.&nbsp;на стойност по чл. 20, ал. 3 от
ЗОП, с предмет: Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район
&bdquo;Красно село&ldquo; &ndash; Столична община и избор на координатор на балансираща група с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите да небаланси на обекти- собственост
на район &bdquo;Красно село&ldquo; &ndash; Столична община", публикувано на 25.09.2017 г.

Обява за обществена поръчка с рег. № РКС17-РД93-14/02.08.2017&nbsp;г.&nbsp;на стойност по чл. 20, ал. 3 от
ЗОП, с предмет: Неотложен ремонт на вертикалната планировка, находяща се в двора на ДГ № 8 "Проф. д-р
Елка Петрова", находяща се в гр. София, ул. "Ген. Стефан Тошев" № 34, публикувано на 02.08.2017 г.
Обява за обществена поръчка с рег. № РКС17-РД93-13/26.06.2017&nbsp;г.&nbsp;на стойност по чл. 20, ал. 3 от
ЗОП, с предмет: &bdquo;Избор на изпълнител за реконструкция на 5 бр. детски площадки за игра и ремонт на 1
бр. детска площадка за игра, находящи се на територията на район &bdquo;Красно село&ldquo;, публикувано на
26.06.2017 г.

Обява за обществена поръчка с рег. № РКС17-РД93-12/01.06.2017 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:
Ремонтни дейности в сградата на детска ясла №31, находяща се в гр. София, бул. "Цар Борис III" № 41,
публикувано на 01.06.2017 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА&nbsp;с рег. № РД93-11/12.10.2016 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от
ЗОП,&nbsp;&nbsp;с предмет: Съставяне на технически паспорти, изготвяне и актуализация на обследвания за
енергийна ефективност и проверка на енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли
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на обекти, находящи се на територията на район &bdquo;Красно село&ldquo;, публикувано на 12.10.2016 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА РКС16-РД-93-4 от 04.04.2016 г. - 905 2055 - с предмет "Избор на изпълнител за проектиране и
упражняване на авторски надзор на обект "Повишаване на енергийната ефективност на 142 ОУ "Веселин Ханчев", гр.
София, ул. "Пчела" №21", публикувано на 04.04.2016 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА РКС16-РД-93-2 от 10.03.2016 г. - 9051121, с предмет "Доставка на електрическа енергия по
свободно договорени цени за нуждите на район "Красно село"-Столична община и избор на координатор на балансираща
група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите на небаланси на обекти-собственост
на район "Красно село"-Столична община", публикувано на 10.03.2016 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА РКС16-РД-93-1 от 29.02.2016 г. - 9050883 с предмет "Избор на изпълнител за проектиране и
упражняване на авторски надзор на обект "Повишаване на енергийната ефективност на 34 ОУ "Стою Шишков", гр. София,
ул. "Родопски извор" №43"
Публична покана № РД -0903-1/16.01.2015 г. за избор на доставчик на канцеларски материали и офис консумативи за
нуждите на район "Красно село".
Публична покана № РД-0903-2/19.01.2015 г. - с рег. № 2 за избор на изпълнител за временно поддържане на градини и
зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на район "Красно село" Публична покана №
РД-0903-7/04.06.2015 г. - с рег № 3 за избор на изпълнител за доставка и монтаж на фитнес уреди и изграждане на
стрийт фитнес площадка на открито в градина "Ереван", гр. София, между ул. "Владайска", ул. "Тодор Бурмов", ул. "Ивайло"
и ул. "Дамян Груев"-ПРЕКРАТЕНА
Публична покана № РД-0903-9/01.07.2015 г. - с рег № 4&nbsp;за избор на изпълнител за доставка и монтаж на
фитнес уреди и изграждане на стрийт фитнес площадка на открито в градина "Ереван", гр. София, между ул. "Владайска",
ул. "Тодор Бурмов", ул. "Ивайло" и ул. "Дамян Груев"
Публична покана № РД-0903-11/06.07.2015 г. - с рег № 5&nbsp;за избор на изпълнител за реконструкция на 2 бр.
детски площадки за игра на територията на район "Красно село", ж.к. "Борово"
Публична покана № РД-0903-12/08.07.2015 г. - с рег № 6&nbsp;за избор на изпълнител за изграждане на 1 бр.
детска площадка за игра и реконструкция на 1 детска площадка за игра на територията на район "Красно село", ж.к.
"Лагера", кв. 4 и Център, кв. 335
Публична покана № РД-0903-13/08.07.2015 г. - с рег № 7&nbsp;за избор на изпълнител за реконструкция на 1 бр.
детска площадка за игра на територията на район "Красно село", ж.к. "Бъкстон"
Публична покана № РД-0903-14/10.07.2015 г. - с рег № 8 за избор на изпълнител за извършване на ремонт на
санитарни възли и помещения за разливане на храна на първи етаж в сградата на ЦДГ № 145 "Българка" - ОТТЕГЛЕНА
Публична покана № РД-0903-15/10.07.2015 г. - с рег № 9 за избор на изпълнител за извършване на ремонт на 2 бр.
санитарни възли на първи етаж в сградата на 142 ОУ "Веселен Ханчев" - ОТТЕГЛЕНА
Публична покана № РД-0903-16/10.07.2015 г. - с рег № 10 за избор на изпълнител за извършване на ремонт на 8 бр.
тераси в сградата на ОДЗ № 80 "Приказна Калина" - ОТТЕГЛЕНА
Публична покана № РД-0903-17/10.07.2015 г. - с рег № 11&nbsp;за избор на изпълнител за извършване на ремонт на
санитарни възли и помещения за разливане на храна на първи етаж в сградата на ЦДГ № 145 "Българка"
Публична покана № РД-0903-18/10.07.2015 г. - с рег № 12&nbsp;за избор на изпълнител за извършване на ремонт на
2 бр. санитарни възли на първи етаж в сградата на 142 ОУ "Веселен Ханчев"
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Публична покана № РД-0903-19/10.07.2015 г. - с рег № 13 за избор на изпълнител за извършване на ремонт на 8 бр.
тераси в сградата на ОДЗ № 80 "Приказна Калина"
Публична покана № РД-0903-20/15.07.2015 г. - с рег № 14 за избор на изпълнител за упражняване на строителен
надзор на строежи на територията на район "Красно село" в следните обособени позиции: 1. Конструктивно-укрепителни и
съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности в сградата на 25 ОУ "Д-р Петър Берон"; 2. Конструктивно-укрепителни и
съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности в сградата на ЛДГ № 134 "Венелин Иванов"; 3.
Конструктивно-укрепителни и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности в сградата на Общински културен институт
"Красно село"
Публична покана № РД-0903-21/20.08.2015 г. - с рег № 15 за избор на изпълнител за изграждане на площадка за
фитнес на открито в двора на 51 СОУ "Елисавета Багряна"

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ Открита процедура № РД-0903-4/09.04. 2015 г. - с рег. № 1 с предмет: Доставка на хранителни
стоки за нуждите на детските заведения на територията на район "Красно село" Открита процедура №
РД-0903-5/22.05.2015 г. - с рег. № 2 с предмет: Избор на изпълнител на неотложни конструктивно-укрепителни и
съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности на обект: 134 ЛДГ "Венелин Иванов", гр.

София, район "Красно

село", ул. "Урвич" № 14
Открита процедура № РД-0903-6/03.06.2015 г. - с рег. № 3 с предмет: Избор на изпълнител на неотложни
конструктивно-укрепителни и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности на обект: 25 ОУ "Д-р Петър Берон", гр.
София, район "Красно село", ул. "Балканджи Йово" № 22
Открита процедура № РД-0903-8/19.06.2015 г. - с рег. № 4 с предмет: Избор на изпълнител на неотложни
конструктивно-укрепителни и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности на обект: Общински културен институт
"Красно село", гр. София, бул. "Цар Борис III" № 41

Открита процедура №РКС16-РД93-5/28.06.2016 г. - с рег. № 1 с

предмет: дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична
община във връзка с &bdquo;Националната програма за енергийна ефективност&ldquo; по 6 обособени позиции
Открита процедура №РКС16-РД93-6/13.07.2016 г. - с рег. № 2 с предмет:
Избор на изпълнител за обект: КОНСТРУКТИВНО-УКРЕПИТЕЛНИ И СЪПЪТСТВАЩИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
В СГРАДАТА НА 36 СОУ &bdquo;МАКСИМ ГОРКИ&rdquo; &ndash; І ЕТАП &ndash; КОНСТРУКТИВНО-УКРЕПИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ БЛОК 5 И БЛОК 6, в УПИ І - за училище, квартал 289, местност "Борово" по плана на гр. София, с административен адрес гр.
София, район "Красно село", ул. "Пирински проход" № 25

Открита процедура № РКС16-РД93-8/22.08.2016 г. - с рег. № 3 с

предмет:&nbsp;Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община, район &bdquo;Красно село&ldquo;, във връзка с &bdquo;Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради&ldquo;, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по
обособени позиции 1, 2 и 3 - адрес гр. София, ЖК "Красно село", бл. 198
Открита процедура № РКС16-РД93-9/17.09.2016 г. - с рег. №4 с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община-район "Красно село", във връзка с Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС №18/02.02.2015 г. по обособени
позиции 1, 2 и 3 - бул. "Христо Ботев" № 35

Открита процедура № РКС17-РД93-8/16.03.2017 г. - с рег. №1 с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община-район "Красно село", във връзка с Национална
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програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС №18/02.02.2015 г. по обособени
позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 6 - за ЖК "Красно село" - бл. 187 и бл. 188 и за ЖК "Крива река", ул. "Виктор Григорович"
блокове 1-3-5-7

Открита процедура РКС17-РД93-9/22.03.2017 г. с предмет: &bdquo;ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА
ОБЕКТ: &bdquo;РАЗШИРЕНИЕ ЗА ДВЕ ГРУПИ НА ЛОГОПЕДИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 134 &bdquo;ВЕНЕЛИН ИВАНОВ&ldquo; В
УПИ II-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 15, М. &bdquo;ХИПОДРУМА&ldquo; ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ&rdquo;, публикувана на
24.03.2017 г.

Открита процедура РКС17-РД93-11/20.04.2017 г. с предмет "Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради на територията на Столична община, район &bdquo;Красно село&ldquo;, във връзка с
&bdquo;Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради&ldquo;, приета с ПМС №
18/02.02.2015 г., по обособени позиции 1, 2, 3, 4 и 5 за ЖК "Красно село" - бл. 189, вх. Е и вх. Ж
и за ЖК. &bdquo;Лагера&ldquo;, ул. &bdquo;Плиска&ldquo; № 1, вх. А и вх. Б - прекратена

Открита процедура № РКС17-РД93-17/11.10.2017 г. с предмет:&nbsp;&nbsp;Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради&nbsp;на&nbsp;територията на Столична община, район &bdquo;Красно село&ldquo;, във
връзка с &bdquo;Националната&nbsp;програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради&ldquo;, приета
с&nbsp;ПМС № 18/02.02.2015 г., по обособени позиции 1, 2 и 3&nbsp;за&nbsp;сграда с адм. адрес гр. София, ЖК.
&bdquo;Лагера&ldquo;, ул. &bdquo;Плиска&ldquo; № 1, вх. А и вх. Б, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;публикувано
на 11.10.2017 г.&nbsp; &nbsp;

Открита процедура № РКС17-РД93-19/12.12.2017 г. с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради на територията на Столична община, район &bdquo;Красно село&ldquo;, във връзка с
&bdquo;Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради&ldquo;, приета с ПМС №
18/02.02.2015 г., по обособени позиции 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 за сгради с адм. адрес гр. София, "Красно село", бл. 189, вх.
Е,

"Красно село", бл. 189, вх. Ж и ЖК. &bdquo;Лагера&ldquo;, ул. &bdquo;Плиска&ldquo; бл. 2

Открита процедура № РКС18-РД93-6/10.04.2018 г. с предмет: "Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район &bdquo;Красно село&ldquo;, във връзка с
&bdquo;Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради&ldquo;, приета с ПМС №
18/02.02.2015г., по обособени позиции 1, 2 и 3 за сграда с административен адрес гр. София, ж.к. &bdquo;Красно
село&ldquo;, ул. "Княгиня Клементина", бл.185 и бл.186

Открита процедура № РКС18-РД93-7/27.04.2018 г. с предмет: &bdquo;Доставка на хранителни стоки на едро за
нуждите на детските заведения и детската кухня на територията на район "Красно село"
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Открита процедура РКС18-РД93-12/22.06.2018 г.&nbsp;с предмет: &bdquo;Преустройство, частично
пристрояване и надстрояване, реконструкция и ремонтно-възстановителни работи на старата сграда на ДГ №
124, находяща се в УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. &bdquo;Крива река&ldquo; по плана на гр.
София&ldquo;

Открита процедура с рег. № РКС18-РД93-15/07.09.2018 г. с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Красно село", във връзка с "Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015 г., по обособени
позиции 1, 2, 3, 4, 5, и 6 за сгради с административен адрес: гр. София, община Столична, ЖК "Красно село" кв.
"Борово", бл. 14 и бул. "Гоце Делчев" №31, бл. 76
31-05-2020
http://krasnoselo.net/content.php?cntid=110
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