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РЕШЕНИЕ

СН-...{...I ... /1111.3М1
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Д н е с ,............................., на основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и Протоколи №1 и №2 от работата на Комисията по чл. 103, ал.
1, от ЗОП, във връзка с публично състезание по ЗОП с номер ТТ001916 и предмет „Метрологична
проверка на водомери за студена вода с диаметър от 65 до 200 мм", открита с Решение СН133/11.06.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление Ю 982290 в РОП
на 11.06.2020 г., под номер 00435-2020-0036, с обща прогнозна стойност на поръчката
136666,00, без ДДС, от които 16 666.00 лв., без ДДС, се отнасят за удължаване на договора с до 6
месеца и 20 000.00 лв., без ДДС, се отнасят за опцията за възлагане до 20% от прогнозната
стойност на договора, в случай, че се изчерпи преди изтичане на срока му и с електронен адрес:
К|И:р5://ргосигетеп<:.5оЯу5кауос1а.Ьд/с1оситепЕ5.а5рх?20р=1765. в качеството ми на Изпълнителен
директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:
I.
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б) от ЗОП отстранявам от участие в процедурата
„Административна сграда Бояна" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, бул.
"Братя Бъкстон" №85, представлявано от Илияна Павлова-Илиева - Изпълнителен директор, тъй
като участникът не е представил нито допълнителни документи за отстраняване на
констатираните от комисията несъответствия/липса на информация, нито е представил на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация, свързани с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението
на критериите за подбор.
II. Класирам участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и на
Възложителя, както следва:
1. „Акварор сервиз" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ул. „Константин
Русинов", бл. 22, вх. А, ет. 8, ап. 21, представлявано от Петко Бояджиев - Управител.
2. „Аква Билдинг Сървиз" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район р-н
Красно село ж.к. Лагера, бл. 55, вх. В, ет. 1, ап. 37, представлявано от Стефан Вълев Управител.
III. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Метрологична проверка на
водомери за студена вода с диаметър от 65 до 200 мм", както следва:
1. „Акварор сервиз" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ул. „Константин
Русинов", бл. 22, вх. А, ет. 8, ап. 21, представлявано от Петко Бояджиев - Управител.
IV. На основание чл. 112, ал. 6 от ЗОП, договорът да се сключи в едномесечен срок след
влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е
допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок
от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
V. При сключването на писмения договор за обществената поръчка участникът, определен за
изпълнител, да спази изискванията определени в чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
VI. „Акварор сервиз" ООД да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2000.00
лв., без ДДС, която се равнява на 2 % (два процента) от максималната стойност на договора.
VII.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от получаването на решението за определя^=яа=йзт*лнител, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от

зоп.

Настоящото решение да бъде изпратено до учас-тй ^ ^ в^ п роц еду рата в срок от 3 /три/ дни
от подписването му.

Изпълнителен дирекп
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