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Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

Раздел ІІ: Предмет

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „Софийска вода“ АД

Национален регистрационен номер: 130175000

Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 159

Град: София

код NUTS: BG411 София (столица)

Пощенски код: 1618

Държава: България

Лице за контакт: Марияна Братованова

Електронна поща: mbratovanova@sofiyskavoda.bg

Телефон: +359 28122435

Факс: +359 28122588

Интернет адрес/и: 

Основен адрес: www.sofiyskavoda.bg

Адрес на профила на купувача: 

https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1694

I.6) Основна дейност

Вода

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

Доставка на течен хлор

Референтен номер: ТТ001865



II.1.2) Основен CPV код

24962000 Химически продукти, използвани за обработка на вода

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание:

Доставка на течен хлор в съответствие с изискванията, посочени в 

договора. 

Доставките, предмет на договора, са посочени в раздел А „Техническо 

задание — предмет на договора“ и ценовите таблици от раздел Б „Цени 

и данни“. Срокът на действие на договора е 24 месеца.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 

(Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 BGN

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

24962000 Химически продукти, използвани за обработка на вода

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG411 София (столица)

Основно място на изпълнение: 

гр. София, ПСПВ „Бистрица“ или ПСПВ „Панчарево“

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Доставка на течен хлор. 

Офертите се изискват за покупка. На доставчика не са гарантирани 

количества на възлаганите доставки по договора. За информация на 

участниците възложителят предоставя следната информация: за 

предходен изминал едногодишен период приблизителното 

транспортирано седмично количество е около 1,04 тона в бутилки и 

около 3,6 тона във варели — общо средно седмично около 4,64 тона, 

съответно месечното количество е било средно около 19,5 тона.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции: да

Описание на опциите: 

При изчерпване на прогнозната стойност — доставки на обща стойност 

до 160 000 BGN без ДДС, за удължаване срока на договора с до 6 м. — 

200 000 BGN без ДДС

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 

финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца и влиза в сила, 

считано от датата на първата поръчка по договора. В случай че до дата 

23.03.2021 г. не е изпратена поръчка, срокът на договора започва да 

тече от същата дата. В случай че договорът е подписан след 23.03.2021 

г., срокът от 24 месеца започва да тече, считано от датата на 

подписването му.



Раздел ІV: Процедура

Раздел V: Възлагане на поръчката

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система 

за покупки

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за 

държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 230-565099

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно 

възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно 

обявление

Поръчка №: 8802

Наименование: 

Доставка на течен хлор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

07/01/2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки 

на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са 

членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Континвест“ ООД

Национален регистрационен номер: 040967273

Пощенски адрес: ул. „Хубавка“ № 6

Град: София

код NUTS: BG411 София (столица)

Пощенски код: 1111

Държава: България

Електронна поща: Ilian@continvest.bg

Телефон: +359 29717028

Факс: +359 29717028

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция 

(без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)



Раздел VІ: Допълнителна информация

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 800 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 

VI.3) Допълнителна информация:

VI.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: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Телефон: +359 29884070

Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

07/01/2021


