
Партида: 00435 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba , aoD@aop.ba 

интернет адрес: http://www.aoD.bg

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
ЕЗ Решение за публикуване

Г~1 осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i708i4-00435-000i(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: лл/мм/гггг

Решение номер: ДР-781 От дата: 21/08/2017 дц/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00435
Поделение:________
Изходящ номер: СВ-2368 от дата 21/08/2017 
Коментар на възложителя:
№ ТТ001639 Хардуерна и софтуерна поддръжка на оборудване (за софтуерна 
система SAP-ISU) от производителя

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А О П

[~1 Публичен
KI Секторен______________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Софийска вода АД

Национален регистрационен номер:
130175000

Пощенски адрес:
Район Младост, ж.к. Младост IV, ул. Бизнес парк №1, сграда 2А
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1766

Държава:
BG

Лице за контакт:
Сергей Поборников

Телефон:
02 8122456

Електронна поща:
spobornikovgsofiyskavoda.bg

Факс:
02 8122588; 02 8122589

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://www.sofiyskavoda.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.sofiys kavoda.bg/about/public_commission_33.aspx
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения

□  Национална агенция/служба

□Регионален или местен орган 
□Регионална или местна агенция/служба

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д руг тип:_____________

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 
□Обществени услуги

П  Отбрана
□Обществен ред и сигурност 
□Околна среда
□  Икономически и финансови дейности 
□ Здравеопазване________________

I Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
□Отдих, култура и вероизповедание 
□Образование
□Д руга дейност:_____________
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Партида; 00435 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□  Електроенергия ПЕксплоатация на географска област
[><J Водоснабдяване П  Друга дейност:
1 |Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
ЕЗ Откривам процедура

Юза възлагане на обществена поръчка 
□ з а  сключване на рамково споразумение 
□ з а  създаване на динамична система за покупки 
□конкурс за проект

□  Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не БЗ

II.l) Вид на процедурата________________________________________________
(попълва се от публичен възложител)
□Открита процедура 
^Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
П  Състезателен диалог 
□Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване 
□Конкурс за проект 
I | Публично състезание
□Пряко договаряне___________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□  Открита процедура
□  Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие 
П  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект 
ЕЗ Публично състезание
П  Пряко договаряне___________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
I | Състезателен диалог
I |Договяряне без публикуване на обявление за поръчка_________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_____________________________
(попълва се от публичен възложител)

□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. е ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП 
Б^Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
I |Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП __________________________________________________
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Партида: 00435 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□  Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП_______________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
|~]Чл. 164, ал. 1, т. [„.] от ЗОП_____________________________________________________

РАЗДЕЛ IV; ПОРЪЧКА_______________________________________
IV.i) Наименование
Хардуерна и софтуерна поддръжка на оборудване (за софтуерна система SAP 
-ISU) от производителя
IV.2) Обект на поръчката
□  Строителство 
(^Доставки
БЗУслуги_____________________________________________________________________

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Хардуеърна поддръжка
Описание на оборудване/Брой/Описание на поддръжката
1. Ethernet Switch Cisco Catalyst 2960Б/2/Поддръжка тип: SLA 24x7x4
2. Fibre Channel Switch Brocade S00 (via Fujitsu)/2/Поддръжка тип:OS 
Svc,NBD Rt,9x5
3.Server Fujitsu PRIMERGY RX300 S8 - Production/4/Поддръжка тип: OS,9x5 
4.Server Fujitsu PRIMERGY RX100S8 - Backup/1/Поддръжка тип: OS,9x5 
5.Storage Hitachi HUS 110/1/Поддръжка на HUS110 24 x 7 c фиксирано 
време за отстраняване на проблема-следващият работен ден 
Софтуерна поддръжка:
Описание на лиценза/Брой/Описание на поддръжката
1. VMware Licenses and support from VMware/4/Basic Support Coverage 
VMware vSphere 6 Standard for 1 processor
2. VMware Licenses and support from VMware/l/Basic Support Coverage 
VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)
3. Red Hat Linux and support from Red Hat/2/RH00148 Red Hat Enterprise 
Linux, Premium
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да D  Не БЗ 
на околната среда_______________________________________________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (б р о й )

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (б р о й )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (б р о й )
договорни условия)_______________________________________ ____________________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Q  Не Ю
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да [Ц Не БЗ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Съгласно чл.178, ал.5 от ЗОП Възложителят не е длъжен да мотивира в 
обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на 
поръчка, която е за доставки или услуги.
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Партида: 00435 РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

IV. 7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 6 2 4 0 0 ______________Валута:__________BGN

ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:___ Да Г~1 He KI
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________ Валута:__________BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_____________________________________
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
"Софийска вода" АД е секторен възложител по чл.123, т.З и правното 
основание е съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № от дата дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ____
-________-________ (nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________ Валута:__________BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ__________________________________
^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
□поканата за участие
^документацията___________________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.i) Допълнителна информация (когато е приложимо)

УП.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията 
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес 
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02  9 8 8 4 0 7 0

УНП: f!29ac91e-e413-4cb3-9a0d-456cb7afeed6 4



Партида: 00435 РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197. (1) от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок
от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация.
VII. 4) Дата на изпращане на настоящото решение_____________________________
21/08/2017 дд/мм/гпт___________________________________________________________

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ__________________________________
VIII. 1) Трите имена: (Подпис)
Васил Борисов Тренев
VIII.2) Длъжност:
пълномощник на изпълнителния директор

УНП: f29ac91 е-е413-4cb3-9a0d-456cb7afeed6 5
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА -  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА -  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

Директива 2014/25/ЕС / ЗОИ
□  Проект на обявление 

Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за 
процедурата)
Официално наименование:
Софийска вода АД

Национален регистрационен номер: 2
130175000

Пощенски адрес:
Район Младост, ж.к. Младост IV, ул. Бизнес парк №1, сграда 2А
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1766

Държава:
BG

Лице за контакт:
Сергей Поборников

Телефон:
+359 28122456

Електронна поща:
spobornikovOsofiyskavoda.bg

Факс:
+359 28122588/+359 28122589

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://www.sofiyskavoda.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx
1.2) Съвместно възлагане
□  Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

П  Поръчката се възлага от централен орган за покупки________________________________

I.3) Комуникация
^Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL)
http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33 .aspx 

□Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 

ЮГорепосоченото/ите място/места за контакт 
I |друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
□електронно посредством: (URL)
^горепосоченото/ите място/места за контакт 
П до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
]  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)_____________

1.6) Основна дейност
□  Производство, пренос и разпределение на газ 

и топлинна енергия
I | Електрическа енергия

□Добив на газ или нефт
□  Проучване и добив на въглища или други 

твърди горива
К|Вода
П  Пощенски услуги_____________________

□Железопътни услуги

□  Градски железопътни, трамвайни, 
тролейбусни или автобусни услуги

□  Пристанищни дейности 
□Летищни дейности

□Друга дейност:______________

УНП: 912980ea-f8 5f-4bbb-918 8-3 a0dde7df2 76



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА -  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ  (версия 7)

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. 1) Обхват на обществената поръчка________________________________________
11.1.1) Наименование:
Х ард уер н а и со ф туер н а поддръжка на о б о р у д в ан е  (за  соф туерн а с и сте м а  SAP 
-IS U ) от п р о и зв о д и тел я
Референтенномер: 2____ТТ0 0 1 6 3 9 ________________________________________________

II. 1.2) Основен CPVкод: 7 2 2 6 7 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2

II. 1.3) Вид на поръчка
П  Строителство_______ [~~|Доставки__________ ^Услуги_______________________________

II. 1.4) Кратко описание:
Х ард уер н а и соф туерн а поддръжка на о б о р у д в ан е  (за  соф туерн а си с те м а  SAP 
-IS U ) от п р о и зв о д и тел я

II. 1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 62 4 00  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)

П.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

□ Д а  
К|Не

Оферти могат да бъдат подавани за 
□всички обособени позиции
□  максимален брой обособени позиции:
□  само една обособена позиция

□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
1 | Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени

позиции или групи от обособени позиции:___________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание * 1_________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №:
2

II. 2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 7 2 2 6 7 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2

П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
о б е к ти  на вълож ителя
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания; само за доставки -  указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване 
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)
Х ардуерн а и соф туерн а поддръжка на о б о р у д в ан е  (за  со ф туер н а  с и с т е м а  SAP 
-IS U ) от п р о и зво д и тел я

11.2.5) Критерии за възлагане
Е  Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2“
К 1 Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20

1 Обща сум а за  Ценова табли ц а 1 и Обща сум а за  Ц енова 100 
табли ц а 2 с е  с ъ б е р а т .

Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка___________________________________________
II. 2.6) Прогнозна стойност_________________________________________________
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Стойност, без да се включва ДДС: 62 4 00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________________________________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________дц/мм/гггг
Крайна дата: ял/мм/гггг________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не Ю
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:_______ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти__________________________________________ Да Г~| Не К 1
П.2.11) Информация относно опциите
Опции Да П  Не £3
Описание на опциите:

II. 2.12) Информация относно електронни каталози
Г~1 Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог__________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не Ю
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.i) Условия за участие_________________________________________________
III. 1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участниците да са вписани в търговския регистър и/или в съответен 
професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри 
съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III. 1.2) Икономическо и финансово състояние
П  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:_____________________________________
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няма
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
няма
III. 1.3) Технически и професионални възможности
[~~| Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът трябва да е партньор на производителя. Доказване: Документ, 
с който участникът, избран за изпълнител в настоящата обществената 
поръчка, удостоверява партньорството си производителя.Участниците 
следва да посочат информацията относно съответствието с изискването за 
годност (правоспособност) в Раздел А: Годност на Част IV: Критерии за 
подбор от ЕЕДОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III. 1.4) Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:
За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в 
чл.54, ал.1, т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 3, 4, 5 от ЗОП. Кандидатите 
трябва да отговарят на критериите за подбор и изискванията посочени в 
документацията за участие и настоящото обявление.
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените 
от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 ЗОП, има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отНе 
могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участници, за които важи забраната по чл.З, т.8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са 
приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
процедура._______________________________________________________________
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Г~| Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 

социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

Ц  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места________________________________________________________________

III. 1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2
Размерът на гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от стойността 
на договора. Условията й са упоменати в договора.
III. 1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат
Плащането ще се извършва в срок до 45 дни, след като Изпълнителят 
представи в отдел финансово - счетоводен на Възложителя, коректно 
попълнена фактура, придружена с подписан от страна на Възложителя 
приемо- предавателен протокол за съответния период. Плащането ще се 
извършва по банков път съгласно т.б „Плащане, ДДС и гаранция за 
изпълнение" от раздел Г: Общи условия на договора.
Ш.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, 
на която се възлага поръчката 2

III.2) Условия във връзка с поръчката 2_______________________________
III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
П  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
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III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката
I I Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 

отговаря за изпълнението на поръчката________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV. 1) Описание______________________________________________________
IV. l.i) Вид процедура
□Открита процедура 
□Ограничена процедура
П  Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура 
П  Състезателен диалог 
П  Партньорство за иновации
63 Публично състезание______________________________________________________

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки
□Тази  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 

□  Рамково споразумение с един оператор 
□Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□Тази  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

П  Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи____

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога
□Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 

или на договаряните оферти____________________________________________________

IV. 1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:________________________________

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не 63 
( G P A ) ___________________________________________________________
IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП: [][][] [] []0 П
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления -  комунални услуги; Обявление на 
профила на купувача)__________________________________________________________________________________________________________________________

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11.09.2017 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

лл/мм /ггтг______________________________________________________________________________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

I |Английски 
63 Български 
□  Гръцки 
□Датски 
□Естонски

□Ирландски 
П  Испански 
П  Италиански 
□Латвийски 
ПЛитовски

ПРумънски 
□Словашки

□Малтийски 
П  Немски
□  Нидерландски □Словенски
□  Полски □'Унгарски 
□Португалски ПФински

□  Френски 
□Хърватски 
□Чеш ки
□  Шведски

ГУ.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
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Офертата трябва да бъде валидна до:_______ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.09.2017 дд/мм/гггг Местно време: 14:30

Място: В сградата на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост IV, ул. 
"Бизнес парк" №1, сграда 2А.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него 
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________
VI. l) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да Q  Не ЕЗ
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
I |Ще се прилага електронно поръчване
I |Ще се използва електронно фактуриране
ПЩ е се приема електронно заплащане_______________

VI.3) Допълнителна информация: 2

У1-4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: 
бул. Витоша № 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadminScpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197 (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1.
изтичането на срока по чл. 100, ал.3 - срещу решението за откриване на
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процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение 
или допълнителна информация; 2. изтичането на срока по чл. 100, ал.4 - 
срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес 
и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или 
допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за 
потвърждаване на интерес; 3. изтичането на 5-дневния срок по чл.100, 
ал.5 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за 
одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; 
4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на 
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение 
или за допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
булевард Витоша № 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmin0cpc.bg 
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Факс:
+359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21.08.2017 дд/мм/ггтт_______________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият 

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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