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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 8 7

на Столичния общински съвет
от 28.05.2015 година
За промяна на Решение № 746/19.12.2013 г. на Столичен общински
съвет относно придобиването на дълготрайни материални активи (ДМА) специализирана техника чрез собствени средства, вкл. на лизинг при
спазване изискванията на ЗОП от „Чистота Искър” ЕООД.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.22 от Наредбата
за реда за учредяването на търговски дружества и упражняване на правата
на собственост на общината в търговските дружества

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Променя Решение № 746 от 19.12.2013 година като увеличава
прогнозната стойност, необходима за закупуване на дълготрайни
материални активи (ДМА), вкл. на лизинг, от 2 100 000 лв. на 2 350 000
лв.без ДДС, както следва:
1.1. Специализирани автомобили за извозване на инфилтрат
/цистерни/ - 4 бр. - на стойност до 560 000 лева, без ДДС;
1.2. Специализирани автомобили за събиране и транспортиране на
битови отпадъци - 6 бр. на стойност до 1 000 000 лв., без ДДС;
1.3. Специализирани товарни автомобили тип „самосвал” - 5 бр. на
стойност до 665 000 лв., без ДДС;
1.4. Комбиниран багер товарач - 1 бр. на стойност до 125 000,00 лв.,
без ДДС.
2. Закупуването на специализираната техника и автомобили по т.1,
включително на лизинг да се извърши при спазване на изискванията на
Закона за обществените поръчки.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 28.05.2015 г., Протокол № 82, точка 6 от дневния ред,
по доклад № СО-9300-451/3/21.05.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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