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ЗА ОПРБДБЛЯНБ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО
СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес,.22октомври.........2020 г., на основание на чл. 108 т.1 във връзка с

чл.22, ал. 1, т.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Протокол
№ 1 / 2-2-окт-ом-ври-................. 2020 г., във връзка с процедура на публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001923 и предмет 
Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни 
автомобили и автомобили 4x4, с прогнозна стойност 210000 лева без ДДС 
(словом: двеста и десет хиляди), от които 30000 лева без ДДС (словом: тридесет 
хиляди) е стойността на предвидените опции, която прогнозна стойност не е 
гарантирана и е само за информация, открита с Решение СН-113/19.05.2020г. 
на Изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД, публикувано решение в 
РОП №977893 на 19.05.2020 г. и обявление РОП №977894 на 19.05.2020 г под 
преписка номер 00435-2020-0028, и правилата, определени в ППЗОП, в 
качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД с ЕИК 
130175000, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ

I. Класирам участниците, чиито оферти отговарят на предварително обявените 
условия на Възложителя, както следва:

№ 1
Фирма: ДИАНА ООД
Адрес: Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, пл. "Георги
Измирлиев" No 15, ет. 1, офис №5
Адрес за кореспондения: гр. София 1000, бул. Цариградско шосе No 268 
Тел.: 02/8148160
Факс: 02/8148125
Представлявана от: ДИАНА ТОДОРОВА ЯРЪМОВА и МИТКО ТОДОРОВ 
ЯРЪМОВ, заедно и поотделно, diana@diana-ltd.com, www.diana-ltd.com, ЕИК 
811187662 
№ 2
Фирма: ПРИМЕКС ЕООД
Адрес: Седалище: 9930 гр. Каспичан, ул „Ропотамо“ № 7,
Кореспондеция: 9700 Гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов” № 1 
Тел.: 054/832600
Факс: 054/832400
Представлявано от: Георги Крумов Пешев -  управител 
office@primex-bg.com; www.primex-bg.com; ЕИК 127033207

II. Определям за изпълнител класирания на първо място участник ДИАНА ООД, 
с който да се сключи договор за Доставка и сервиз на автомобилни гуми за 
леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4x4.
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III. Ha основание чл.112, ал.6 от ЗОП, договорът да се склю чи 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-дневен срок от уведомяването на 
заинтересованите участници.

IV. Преди сключването на писмен договор за обществена поръчка, участникът, 
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и 
за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите са съобразно 
чл.58 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

V. ДИАНА ООД да представи гаранция за изпълнение на договорае, равна на 
4 (четири) % от прогнозната/максималната стойност на договора, 7200 лева 
(словом: седем хиляди и двеста лева).

VI. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача:
httns://procurement.sofb skavoda.b- documents.aspx?zo =1747 е публикуван протокола 
от работата на комисията.

VII. Обществената поръчка е с максимална стойност без опциите 180000 (словом: 
сто и осемдесет хиляди) лева без ДДС.

VIII. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на 
конкуренцията в 10-дневен срок от датата на уведомяване.

< 3 ru> 33^373.

Изпълнителен директор:
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