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ЗА О ПРЕД ЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА ВЪ ЗЛ АГАН Е НА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Д нес, . . . А ......................... , на основание чл. 108, т. 1 от Закона за общ ествени поръчки (ЗОП), във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и Протокол №1 от работата на Комисията по чл. 103, ал. 1, от
ЗОП, във връзка с публично състезание по ЗОП с номер ТТ001920 и предмет „Сервизна
поддръж ка на въздуходувки 51И.2ЕР, тип А В 5 НБТ 40", открита с Реш ение С Н -1 1 9 /2 6 .0 5 .2 0 20 г.
на Възложителя „Соф ийска вода" АД, публикувано обявление Ю 978 7 8 4 в РОП на 2 6.0 5.2 02 0 г.,
под номер 0 0 4 3 5 -2 0 2 0 -0 0 3 0 , с обща прогнозна стойност на поръчката 174000 лв., без ДДС, от
които 30000 лв., без ДДС, се отнасят за опцията за удълж аване на договора с до 6 месеца и
24000 лв., без ДДС, се отнасят за опцията за възлагане до 20% от прогнозната стойност на
договора, в случай, че се изчерпи стойността преди изтичане на срока му и с електронен адрес:
Нй:Р5://ргосигетеп1:.5оЛу5каУОс1а.Ьо/сюситепЕ5.а5РХ?20Р=1752. в качеството ми на Изпълнителен
директор на „Соф ийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:
РЕШ ЕНИЕ:
I. Класирам участника в процедурата, чиято оферта отговаря на изискванията на ЗОП и на
Възложителя, както следва:
I. „Старт Инженеринг" АД, със седалищ е и адрес на управление: гр. Соф ия 1220, ул.
„Локомотив" №3, представлявано от Стоил Стоилов - Председател на Съвета на директорите и
Представляващ .
II. Определям за изпълнител на общ ествената поръчка с предмет: „Сервизна поддръжка на
въздуходувки 51Л-2ЕК., тип АББ НБТ 40", както следва:
1. „Старт Инж енеринг" АД, със седалищ е и адрес на управление: гр. София 1220, ул.
„Локомотив" №3, представлявано от Стоил Стоилов - Председател на Съвета на директорите и
Представляващ .
I I I . Д оговорът да се сключи в едномесечен срок, след уведомяването на участника, на
основание чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП.
IV. При склю чването на писмения договор за общ ествената поръчка участникът, определен за
изпълнител, да спази изискванията определени в чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
V. „Старт Инж енеринг" АД да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на
600 0 .0 0 лв., без ДДС, която се равнява на 5 % (пет процента) от максималната стойност на
договора.
VI. Реш ението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от получаването на реш ението за определяне на изпълнител, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7
от ЗОП.
Настоящ ото реш ение да бъде изпратено до избрания участник в срок от 3 /три/ дни от
подписването му.
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