Заличените данни са на основание ЗЗЛД
РЕШ ЕН И Е

i

2020Г.

ЗА О П Р Е Д ЕЛ Я Н Е НА И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ
З А В Ъ ЗЛ А ГА Н Е НА О Б Щ Е С Т В ЕН А ПО РЪ Ч К А

Днес, X ?:
2020 на основание чл. 108 т. 1 Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка
с чл.22, ал.1, т.б от ЗОП и Протокол №1 и Протокол №2 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 ТТ001926 и предмет: „Извършване на водолазен оглед на
затворните съоръжения на два броя основни изпускатели на язовирна стена „Бели
Искър", почистване на отложен наносен материал или инкрустации по леглата на
същите, определяне състоянието на уплътненията на челните саваци, подводен оглед с
робот - камера на геомембраната по целия периметър на стената, между кота 1874,ООм.
и затежняващия плинт в основата", открита с Решение на Възложителя № СН-80 от
16.04.2020 г., публикувано обявление в РОП на 16.04.2020 г. под номер на преписката 004352020-0023, с прогнозна стойност 100 000,00 лева без ДДС, интернет адрес на преписката:
https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop= 1738, в качеството ми на изпълнителен
директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:
РЕШЕНИЕ:
I.

Класирам участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и на
Възложителя, както следва:
1.

„Х и д р о р е м о н т ИГ" О ОД, ЕИК: 119038763, със седалищ е и адрес на управление гр.
Варна 9000, Ю жна Промиш лена Зона, административана сграда на Хидрорем онт ИГ
О О Д ет. 3, представлявано от Ивайло Иванов Иванов и Христо Д обрев Николов;

2.

„Ч ерном орски Водолазен Център" О О Д , ЕИК: 103616952, със седалищ е и адрес на
управление гр. Варна 9000 р- н Одесос, ул. „Братя Миладинови" 20, представлявано
от С телиян Л илянов Янев и Георги Н иколов Георгиев.

II.

III.

Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Извършване на водолазен
оглед на затворните съоръжения на два броя основни изпускатели на язовирна стена
„Бели Искър", почистване на отложен наносен материал или инкрустации по леглата на
същите, определяне състоянието на уплътненията на челните саваци, подводен оглед с
робот - камера на геомембраната по целия периметър на стената, между кота 1874,ООм.
и затежняващия плинт в основата" класирания на първо място „Хидроремонт И Г' ООД,
ЕИК: 119038763, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, Южна Промишлена Зона,
административана сграда на Хидроремонт ИГ ООД ет. 3, представлявано от Ивайло Иванов
Иванов и Христо Добрев Николов.
Договорът да се сключи в едномесечен срок след влизане 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, на основание чл.112, ал.6, от ЗОП. При
сключване на договора да се спазят изискванията на чл.112, ал.1 от ЗОП.

IV. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен 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 в^-ервк от 3 /три/ дни от
подписването му.
Изпълнителен Директор:

Васил Борисов Тренев

Стр.1

