
Софийска вода Заличавания на основание ЗЗЛД

РЕШЕНИЕ

д р  -  ....... / *  г -

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Днес, Ш А А 1 Ь „ .  на основание чл.108, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) 
във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП, протоколи №1, №2 и №3 и доклада от работата на 
комисията назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка 
с проведена открита процедура по ЗОП, с номер ТТ001571 и предмет „Сервизно 
обслужване на самосвали с марка Рено", открита с Решение ДР-672 от дата 06.12.2016 
г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано заедно с обявление в РОП на АОП на 
09.12.2016 г. под номер 00435-2016-0090, и решение на възложителя с номер ДР- 
30/18.01.2017 г., за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 
публикувано в РОП на АОП на 20.01.2017 г., с предмет разделен на следните обособени 
позиции: Обособена позиция 1 - Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено 
Мидлум и Обособена позиция 2 -  Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено 
Керакс, на обща прогнозна стойност на поръчката 220 000 лв., без ДДС, в качеството ми на 
Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя 
изисквания на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:

Обособена позиция 1 - Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено Мидлум:

1.Волво Груп България ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1331, 
бул. „Сливница" №630, представлявано от Прокоп Прокопов и Карин Ингрид Кристина 
Иохансон - Управители.

Обособена позиция 2 -  Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено Керакс:

1.Волво Груп България ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1331, 
бул. „Сливница №630, представлявано от Прокоп Прокопов и Карин Ингрид Кристина 
Иохансон - Управители.

II. Избирам за изпълнител класираният на първо място участник, за обособена позиция 1, 
с който да се сключи договор: Волво Груп България ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1331, бул. „Сливница" №630, представлявано от Прокоп Прокопов 
и Карин Ингрид Кристина Йохансон - Управители.

III. Избирам за изпълнител класираният на първо място участник, за Обособена позиция 2, 
с който да се сключи договор: Волво Груп България ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1331, бул. „Сливница" №630, представлявано от Прокоп Прокопов 
и Карин Ингрид Кристина Йохансон - Управители.

IV. На основание чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП, договорът, за съответната обособена позиция, да 
се сключи в едномесечен срок след уведомяването на участника.

V. При сключването на писмения договор за обществената поръчка участникът избран за 
изпълнител, за съответната обособена позиция, да спази изискванията опоеделени в 
чл.112, ал.1 от ЗОП.

VI. Волво Груп България ЕООД, да представи гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 4 000.00 лв., който се равнява на 5% от прогнозната стойност на договора (без 
да се включва стойността, отнасяща се за опциите и подновяванията) - за обособена 
позиция 1.

VII. Волво Груп България ЕООД, да представи гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 3 500.00 лв., който се равнява на 5% от прогнозната стойност на договора (без
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да се включва стойността, отнасяща се за опциите и подновяванията) - за обособена 
позиция 2.

V I I I .  Линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1193.

IX . Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата, в срок от 3 дни от 
издаването му.

X . 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.

Изпълнителен директор:
i^Basgro ^Ф^улиак
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