РЕШЕНИЕ

ch.J 2^ _j J 5. oG.z^j-.
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ HA ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ HA ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, .................................... на основание на основание чл. 108 т. 4 Закона за
обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП и Протокол №1
на Комисия по чл. 103 ал.1 от ЗОП, във връзка с проведена процедура публично
състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с
номер ТТ001921 и предмет: „ Извършване на ремонт на 1 бр. лентова филтър
преса MASS ВР 2500"открита с Решение на Възложителя № СН-89 от 16.04.2020
г., публикувано обявление в РОП на 16.04.2020 г., под номер на преписката 004352020-0025, с прогнозна стойност 80 000,00 лева без ДДС, интернет адрес на
преписката:
https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1744,
в
качеството ми на изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000,
обявявам следното:
РЕШЕНИЕ:
I.

II.

На основание
чл.107, т.5 от ЗОП отстранявам от процедурата участника „БГиК
Стийл" ЕООД, ЕИК 204820193, със седалище: гр. Перник 2300 , ул. „Владайско
Въстание" №1, представлявано от Григор Данчев Попов, след като е представил
оферта, която не отговаря на условия за представяне в процедурата поради
следните мотиви:.
При проверка на представените документи в офертата, комисията констатира наличие
на Ценова оферта с наличие на предложение цени която не е в отделен запечатан
плик.
На основание чл.107, т.5 от ЗОП отстранявам от процедурата участника „Георги
Илиев Инженеринг" ЕООД, ЕИК:203331630, със седалище: гр. София 1505, р-н
Оборище,кв. Подуене, ул. "Драговица" №8 ет.З ап. 7, представлявано от Георги
Цветанов Илиев, след като е представил оферта, която не отговаря на условия
за представяне в процедурата поради следните мотиви:.
При проверка на представените документи в офертата, комисията констатира наличие
на Ценова оферта с наличие на предложение цени която не е в отделен запечатан
плик.

III.

Прекратявам процедура ТТ001921 „Извършване на ремонт на 1 бр. лентова
филтър преса MASS ВР 2500" на основание чл. 110 ал. 1 т. 2, предл. I от ЗОП,
защото всички оферти не отговарят на условията за представяне.

IV.

Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10дневен срок, от получаването на решението за определяне на изпълнител, съгласно
чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.
Настоящото решение да бъде изпратено до избрания участник
подписването му.
Изпълнителен Директор!;

b \ dok от

3 /той/ дни от

Заличените данни са на основание ЗЗЛД
Васил Борисов Тренев
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