
Софийска вода Заличавания шI основание ЗЗЛЬ

част от Q vgoua
РЕШЕНИЕ

д р - . З Ж /

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ........ 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, №2 и №3 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 ТТ001624 и предмет: „Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри 
тип „Аквазур"", открита с Решение ДР-268/29.05.2017 г. на Възложителя „Софийска вода" 
АД, публикувано обявление в РОП на 29.05.2017 г. под номер 00435-2017-0045, с 
прогнозна стойност 200 000,00 лева, без ДДС, и с електронен адрес: 
https.//procurement.sofivskavoda.ba/documents.asox?zop= 1268. в качеството ми на
Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата за Обособена
позиция 2 - Доставка на кварцов пясък тип 2 със зърнометрия 1,0 - 1,3 мм, тъй като 
не е подадена нито една оферта.

II. Класирам участника в процедурата - за Обособена позиция 1 - Доставка на кварцов 
пясък тип 1 със зърнометрия 0,8 - 1,6 мм, както следва:
1. „КАОЛИН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Сеново 7271, общ. Ветово, 

ул. „Дъбрава №8, представлявано от Ивайло Тиманов - Изпълнителен директор и 
Димитър Ангелов - Изпълнителен директор.
Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на кварцов 

пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур"" — за Обособена позиция 1 -
Доставка на кварцов пясък тип 1 със зърнометрия 0,8 - 1,6 мм: „КАОЛИН" ЕАД, със 
седалище и адрес на управление: гр. Сеново 7271, общ. Ветово, ул. „Дъбрава" №8, 
представлявано от Ивайло Тиманов - Изпълнителен директор и Димитър Ангелов - 
Изпълнителен директор.

IV. Договорът да се сключи в едномесечен срок след уведомяването на участника, на 
основание чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП. При сключване на договора да се спазят 
изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
V. „КАОЛИН" ЕАД, да представи гаранция за изпълнение на договора - за Обособена 
позиция 1, в размер на 7500.00 лв. (седем хиляди и петстотин, 0 ст.), която се равнява на 5 
% от прогнозната 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.

„Софийска вода” АД
Телефонен център: 0800 121 21 

Бизнес парк София, Сграда 2А 

www.sofiyskavoda. bg
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