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РЕШЕНИЕ
СН-86/27.04.2020г.
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 27.04.2020г. на основание чл.108, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, протоколите от работата на Комисията по чл.103, ал.1
от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка с проведена процедура публично
състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с номер
ТТ001913 с предмет “Изработка и поддръжка на нов интернет сайт на „Софийска
вода“ АД и мобилно приложение”., открита с Решение СН-339/16.12.2019 г. на
Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 09.09.2019 г. под
номер 00435-2019-0094, с Прогнозна стойност на обществената поръчка, която не е
гарантирана и е само за информация е, както следва: 737 000 /седемстотин тридесет и
седем хиляди/ лева без включен ДДС включително стойността на опциите, от които 427
000 /четиристотин двадесет и седем хиляди/ лева без ДДС е стойността за Фаза 1 и
поддръжка през целия срок на договора; сума ненадвишаваща 310 000 / триста и десет
хиляди/ лева без ДДС се отнася за опции, които включват Фаза 2, поддръжка на
разработките по Фаза 2 и допълнителни разработки и тяхната поддръжка. Цената за
поддръжка не трябва да надвишава 10% от стойността на съответните разработки., в
качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000
обявявам следното:
РЕШЕНИЕ:
I. С оглед констатациите на комисията в протокол №2 отстранявам от участие:
1. "СТУДИО Х ДИГИТАЛ" ЕООД - на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, тъй като:
Участникът не е отстранил констатираните с Протокол 1 от 03.02.2020г. липси на
информация по отношение упоменатите в протокола критерии за подбор в
изискуемата от закона форма - а именно чрез представяне на нов ЕЕДОП.
Комисията констатира, че с изявлението за промяна на техническото предложение,
направено в т.3 от представеното на 07.02.2020г. писмо участникът е нарушил
условията за представяне на офертата, посочени от възложителя в документацията
за участие по обществената поръчка.
Подробни мотиви са изложени в Протокол №2 от работата на Комисията, съдържащ
мотиви за отстраняване на посочения участник, които възприемам напълно.
Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя
изисквания на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:
1."Булпрос Консултинг" АД, ЕИК 201203809, адрес за кореспонденция: гр. София
1766,район р-н Младост, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, бл. сграда 15, ет. 5,
представлявано от Ивайло Димчев Славов- Представител.
II. Определям за изпълнител на обществената поръчка:
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1. "Булпрос Консултинг" АД, ЕИК 201203809, адрес за кореспонденция: гр. София
1766,район р-н Младост, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, бл. сграда 15, ет.
5, представлявано от Ивайло Димчев Славов- Представител.
III. 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, е
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.
IV. При сключването на писмения договор за обществената поръчка, участникът избран
за изпълнител да спази изискванията определени в чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
V.

"Булпрос Консултинг" АД, да представи гаранция за изпълнение на договора в
размер на 14 425.60 лева, която се равнява на 5% от прогнозната стойност на
договора, без стойността на опциите.

VI. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача:
https: //procurement.sofiyskavoda.bg/documents. aspx?zop= 1663, да
се
публикуват
протоколите от работата на комисията.
VII. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП от датата на
получаване съобразно чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
VIII. Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата, в срок от 3
дни от издаването му.

Информацията е заличена

Изпълнител* съгласно чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
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