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РЕШЕНИЕ

CH-..../.£.7..../...(?.£i(?.§..2020 
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На основание чл. 108 т. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, ал.1 
т.8 от ЗОП и отразените резултати в Протокола от работата на комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, 
назначена със Заповед СН-105/19.05.2020 г., във връзка с провеждане на процедура на публично 
състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с номер №ТТ001915 с предмет „Извънгаранционно 
сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно 
квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 1300 
Thermo; Hiper TOC Analyzer Thermo Electron Corporation, Апарат за пречистване на вода, Система 
за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилктичен преглед, ремонт и 
доставка на резервни части и консумативи", открита с Решение СН-37/26.02.2020 г. на 
Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 25.02.2020г. под номер 
00435-2020-0008, Решения СН-54/18.03.2020 г. и СН-82/21.04.2020 г., за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация, с обща стойност 168 000 (сто 
шестдесет и осем хиляди) лева без ДДС, в качеството ми на Изпълнителен директор на 
„Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 107, т.2 буква а) от ЗОП отстранявам от процедурата „Извънгаранционно 
сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно 
квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 1300 
Thermo; Hiper TOC Analyzer Thermo Electron Corporation, Апарат за пречистване на вода, Система 
за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилктичен преглед, ремонт и 
доставка на резервни части и консумативи", участника „АСМ2 " ЕООД, тъй като участникът не е 
представил оферта, отговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката в процедурата, поради следните мотиви:

1. Участникът „АСМ2" ЕООД не е попълнил всички клетки в Ценова таблица 2. Съгласно т .15.3.1. 
от документацията за обществена поръчка, Ценова таблица 1 и Ценова таблица 2 /по образец/ на 
хартиен и електронен носител (Excel файл на CD,) трябва да бъдат попълнени и подписани. 
Съгласно т .15.3.5. в случай че Ценовите таблици не са попълнена в съответствие с изискванията, 
ценовото предложение не подлежи на оценка.

II. На основание чл. 110, ал.1 т.2 от ЗОП прекратявам процедура номер Т001915 и предмет 
„Извънгаранционно сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo 
Scientific - Тройно квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, 
TRACE 1300 Thermo; Hiper TOC Analyzer Thermo Electron Corporation, Апарат за пречистване на 
вода, Система за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилктичен 
преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи", защото единствената оферта 
не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

III.Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, от получаването на решението за 
прекратяване пред комисията за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.
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На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
httns://procurement.sofiyskavoda.ba documents.asnx?zon=l719 се публикува протокола от работата на 
комисията.

Настоящото решение да бъде изпратено до участниците а^трииедурата, в срок от 3 дни от 
издаването му. '

Възложител:

а̂силдренев
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