
РБШБНИБ

ДР.г.^З

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, $r?s/..P...'..20\7 г. на основание чл. 108 т. 1 Закона за обществени 
поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, ал. 1, т.6 от ЗОП и Протокол от<&?#?..2017 г. 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 ТТ001651 и предмет: „Доставка, инсталация, въвеждане в 
експлоатация на йонхроматографска система за едновременен анализ на 
аниони и катиони в отпадъчни води, разработване на метод и обучение за 
работа с апарата“, открита с Решение ДР-376/06.07.2017 г. на Възложителя 
„Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 06.07.2017 г. под преписка 
с номер 00435-2017-0060, с прогнозна стойност 180 000.00 лева без ДДС, в 
качеството ми на изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000 
и с електронен адрес:
https: / /procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop= 1292 

обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Класирам участниците в процедурата както следва:

1. „АСМ2“ ЕООД, ЕИК 121327440 със седалище и адрес на управление: 
1407, гр. София, бул. Черни връх № 152, представлявано от Андон Минков 
Минков -  Управител.

2. МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200881220 със седалище и адрес на
управление: 1303, гр. София, ул. Марко Балабанов 4, представлявано от
Александър Иванов Кирилов -  Управител и Бернхард Мозер -  Управител.

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 
инсталация, въвеждане в експлоатация на йонхроматографска система за 
едновременен анализ на аниони и катиони в отпадъчни води, 
разработване на метод и обучение за работа с апарата“: „АСМ2“ ЕООД, 
ЕИК 121327440 със седалище и адрес на управление: 1407, гр. София, бул. 
Черни връх № 152, представлявано от Андон Минков Минков -  Управител.

III. На основание чл.112, ал. 6 от ЗОП, договорът да се сключи в едномесечен срок 
след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на 
определението, с което е допуснато предварително изпълнение на настоящото 
решение, но не преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на 
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
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IV. При сключване на писмения договор за обществена поръчка, участникът, 
определен за изпълнител да спази изискванията определени в чл. 112, ал.1 от 
ЗОП.

V. Преди подписване на договора, „АСМ2“ ЕООД да представи гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 7276,40 (седем хиляди двеста седемдесет и 
шест и 0,40) лева, която се равнява на 5 % от стойността на договора.

VI. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, от получаването на 
решението за определяне на изпълнител пред комисията за защита на 
конкуренцията, съгласно чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Изпълнителен Директор:

е Мулиак
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