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П О К А Н А
за сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: „Авторски надзор по част „Конструктивна" за проекти на 

обекти на територията, която обслужва „Софийска вода" АД"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, на основание чл. 191, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 
от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 162, ал. 2 от Закона за 
устройството на територията (ЗУТ) и във връзка с Договор № 7387 от 
03.05.2017 г. между „СОФИЙСКА ВОДА" АД и „ПСН ИНЖ ЕНЕРИНГ ЕООД, Ви 
отправяме покана за сключване на договор за изпълнение на Авторски надзор 
по част „Конструктивна" и всички съпътстващи дейности, както и, при 
необходимост участие в изготвянето на екзекутивни документи и приемателни 
комисии за следните строежи:
• Реконструкция на улични водопроводи по ул."Св. Георги Софийски", 

ул."Яков Крайков" и бул.Тен. Едуард Тотлебен"/южен локал/ и улична 
канализация по ул."Яков Крайков" и ул."Феликс Каниц", СО -  район 
Красно село

• Реконструкция на съществуващ водопровод 08ООстом. /II ринг/ по 
ул."Първа българска армия" от ул .Тено  Киров" до ул."Нешо Бончев", 
07ООстом. /II ринг/ от ул."Нешо Бончев" до ул.Тарова Реконструкция на 
съществуващи и изграждане на нови консумативни водопроводи по 
ул."Първа българска армия", по ул."Проф. Иван Георгов", по 
ул."Локомотив" и по бул."Илиянци"; ж.к. Военна рампа, СО - район 
Сердика, СО - район Надежда

• Изграждане на улична битова канализация (клон 199, клон 197 и клон 195) 
по ул."Знание" от бул."Лазар Михайлов" до съществуващо СКО на 60-то ОУ, 
кв."Бенковски", СО - район Сердика

• Подмяна на улична канализация и уличен водопровод по ул."Кузман 
Шапкарев" в участъка от ул. "Ген.Гурко" до ул."Иван Вазов", кв. Център, 
СО -  район „Средец"

• Подмяна на канализация по ул."Франсоа Митеран", ж.к. Студентски 
комплекс, СО, район Студентски от безименна улица при бл.40 до ул. 
„Академик Борис Стефанов"
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• Довеждащ водопровод за резервоар "Кокаляне", от съществуващ 
водопровод ф250 ПЕ, пред УПИ Ш -2076, кв.13а, по ул."Цар Асенов път" и 
през землището на с. Бистрица, до захранващ водопровод за в.з. 
"Великата", включително връзка със същ. водопровод ф200 ПЕ по 
ул."Орешковица". Консумативен водопровод, от съществуващ водопровод 
ф200 ПЕ по ул."Орешковица".Консумативен водопровод, от същ. 
водопровод ф200 ПЕ, пред УПИ Ш -2076, кв.13а, по ул."Цар Асенов път" до 
УПИ ХХХН-15, кв.13а, с. Бистрица, СО - район Панчарево

• Реконструкция на канализация и водопровод по:- ул. „Веслец" от ул. 
„Екзарх Йосиф" до ул. „Искър" - канализация;- ул. „Веслец" от ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий" до ул. „Искър" - водопровод;- ул. „Цар Симеон" от ул. 
„Сердика" до ул. „Веслец" - канализация;- ул. „Екзарх Йосиф" от ул. 
„Искър" до ул. „Веслец" - водопровод и канализация, в кв. Център, СО 
район Оборище

• Изграждане на 2 бр. фундаменти за дизелгенератори с размери 
2600/1340мм в ХС Симеоново и Мало Бучино

• СПСОВ Кубратово -  подпорни стени за ограждане на изсушителните 
полета, СО - район Сердика

• Изграждане на водомерна шахта на водопровод Искър в охранителната 
Зона на АК "Зли камък" гр. София -  район Панчарево

• Нова автомобилна везна, кабинка и път към везната в ПСОВ Кубратово, СО 
-район Сердика

• Учебен модул за обучение и тренировки в ПИ 55419.6704.3199, местност 
в.з. "Градище", Панчерево 1 част, СО - район Панчарево

• Обособяване на пясъчно поле за временно съхранение на отработен 
кварцов пясък в СОЗ на ПСПВ "Панчарево", СО - район Панчарево

• Изграждане на ВШ на входящ водопровод в ПОСВ Бистрица
• Авариен ремонт на участък от покривната плоча на колектор 350/185 на 

ул. "Зеленика", след кръстовището с бул. "Президент Линкълн", ж.к."Овча 
купел"- част 1, СО - район Овча купел

при следните условия:

1. Обект на обществената поръчка
Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуги по смисъла на чл.
3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Приложим ред за възлагане
Покана до определени лица по смисъла на чл. 191, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.
20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, на основание наличие на авторски права.
3. Прогнозна стойност
Максималната прогнозна стойност на поръчката е 22 000,00 (двадесет и две
хиляди) лева без ДДС.
4. Сключване на договор
Преди подписване на договора следва да представите актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената
поръчка:
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4.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за 
съдимост;

4.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - удостоверение от 
органите по приходите и удостоверение от общината по 
седалището на възложителя и на участника;

4.3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. б и по чл. 56, ал. 1, т. 4 -  
удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна 
инспекция по труда";

4.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП.
За допълнителна информация може да се обръщате към Елена Петкова, старши 
специалист „Снабдяване", тел. 02 8122560, Факс: 02/8122588 или 02/ 
8122589, e-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg.

Приложение: Проект на договор.
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