
Заличавания на основание ЗЗЛД
Софийска вода

част от ©veouA

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Д нес, .....J . (f . :. * ? . £ .. на основание чл. 108, т. 1 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 проведена процедура публично 
състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с номер 
ТТ001598 и предмет Доставка, гаранционна и следгаранционна поддръжка на 
модулна, мобилна система за видеозаснемане на канали с диаметър над 900 мм и 
Ръчно носене на камерата", открита с Решение ДР-275/31.05.2017 г. на Възложителя 
„Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 31.05.2017 г. под номер 00435
2017-0046, с прогнозна стойност 90 000,00 лева, без ДДС, и с електронен адрес: 
h ttps://p rocurem ent. sofivskavoda.bq/docum ents.asr)x?70D= 1270. в качеството ми на 
Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП комисията е извършила проверка по 
заявените данни от участника „ЕВРОМАРКЕТ БРД" ООД в процедура за 
възлагане на обществена поръчка и с писмо от 28.07.2017 г. е изискала от 
участника разяснения, както следва: „По какъв начин (моля да опишете всички 
последователни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени -  на база на 
предоставените файлове) вашето техническо предложение изпълнява 
заложеното в раздел А от документацията за обществената поръчка техническо 
изискване: „Да има вградена функционалност за директен експорт във 
формати, съвместими с използваните от Възложителя софтуери: InfoNET; ArcGIS 
или еквивалент, като един тях от да бъде стандартен формат BEFDSS XML(.xml) 
на основата на EN13508-2 или еквивалент". В представеното от участника 
разяснение, а именно: "Във връзка с Ваше искане за разяснение моля да имате 
предвид, че дистанционно към момента не можем да посочим точните стъпки, 
които трябва да бъдат изпълнени, тъй като същите ще бъдат ясни след като 
софтуерите на производителя се персонализират и адаптират към тези, с които 
работи Възложителя. Имаме потвърждение от производителя на оферираното от 
нас оборудване, че такава настройка е възможна и следва да бъде извършена 
на място при Възложителя, за да се постигне пълна съвместимост на 
софтуерите" липсват ясни отговори и конкретика по изисканите от Възложителя 
допълнителни разяснения и с оглед на посочените обстоятелства 
предложението на участника „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД не отговаря на 
изискванията на т. 45. от „Таблица Техническо предложение", а именно, че 
предлаганата камера не притежава изисканата в цитираната точка „вградена 
функционалност за директен експорт във формати, съвместими с използваните 
от Възложителя софтуери: InfoNET; ArcGIS или еквивалент, като един тях от да 
бъде стандартен формат BEFDSS XML(.xml) на основата на EN13508-2 или 
еквивалент". Съгласно посоченото, на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, 
отстранявам от участие в процедурата участника „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. "Андрей Ляпчев" №51, 
представлявано от Димитър Илчев - Управител, тъй като участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
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поръчката.

II. Класирам участника в процедурата, както следва:
1. „КМТ Сервиз" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. 

"Средна гора" №89, ет. 1, an. 1, представлявано от Брайко Дублеков -  Управител.
III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка,
гаранционна и следгаранционна поддръжка на модулна, мобилна система за 
видеозаснемане на канали с диаметър над 900 мм и ръчно носене на камерата": 
„КМТ Сервиз" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. "Средна 
гора" №89, ет. 1, an. 1, представлявано от Брайко Дублеков -  Управител.
IV. На основание чл.112, ал.б 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. „КМТ Сервиз" ЕООД, да представи гаранция за изпълнение на договора -  за 
Обособена позиция 1, в размер на 4475.00 лв. (четири хиляди, четиристотин седемдесет и 
пет, 0 ст.), която се равнява на 5 % от максималната стойност на договора.
VI. 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 срок от 3 /три/ дни от 
подписването му.

Изпълнителен директор 
Арно Валто Де Мулиак:
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