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РЕШЕНИЕ

СН-. 16L......./. М . .  Q A -. ..2020

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 22, ал. 1, 
т. 6 от ЗОП и отразените резултати в Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата 
на комисията, назначена със Заповед № СН-125/04.06.2020 г., на Изпълнителния директор на 
„Софийска вода“ АД, за провеждане на обществена поръчка възлагана чрез на публично 
състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с номер ЖГТ001922 с предмет „Удължаване на 
гаранционната поддръжка на решение за защита от бедствия и аварии на съществуващата 
система за обслужване на клиенти на "Софийска вода" АД -  SAP”, открита с Решение СН- 
70/31.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода“ АД и Обявление (970213), вписана в 
Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки с ID 970213 от 
31.03.2020 г., по преписка с уникален номер в РОП 00435-2020-0021

I. ОБЯВЯВАМ:

Класирането на единствения участник, съгласно обявеният критерий за определяне на 
икономически най-изгодната оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“, като на 
оценка подлежи стойността в клетка „Общо за 1г.“ в Ценовата таблица, оферирана от 
участника по процедура публично състезание с №ТТ001922 и предмет „Удължаване на 
гаранционната поддръжка на решение за защита от бедствия и аварии на 
съществуващата система за обслужване на клиенти на "Софийска вода" АД -  SAP”. 
Участникът „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД с най-ниска оферирана стойност „Общо за 1г.“ 
получава 100 точки и се класира на първо място.

II. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. За изпълнител класираният на първо място участник „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД по 
проведена процедура публично състезание за възлагане на обществената поръчка с 
№ТТ001922 и предмет „Удължаване на гаранционната поддръжка на решение за защита от 
бедствия и аварии на съществуващата система за обслужване на клиенти на "Софийска вода" 
А Д -S A P ” .
Мотиви: за участникът класиран на първо място на процедурата, не са налице основания за 
отстраняване от процедурата и същият отговаря на критериите за подбор; техническото и 
ценовото предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на обявените от Възложителя 
изисквания на ЗОП и ППЗОП.

2. Да се сключи договор с класирания на първо място участник „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
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3. Договорът да се сключи в едномесечен срок след уведомяването на участника, на основание 
чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП. При сключване на договора да се спазят изискванията на чл. 112, 
ал. 1 от ЗОП.

4. Настоящото решение да се изпрати на участника в публичното състезание в срок от 3- 
дневен срок от издаването му.

5. Протоколите на комисията и решението да се публикуват в профила на купувача на 
„Софийска вода” АД.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: 
https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1734

6. „С& Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от 
максималната стойност на Договора без ДДС без опции и подновявания, а именно 15 899,25 
лв. (петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки).

Настоящото решение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му по реда на
чл.197, ал.1, т.7, б. „а“ от ЗОП.
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Информацията е заличена на съгласно чл. 5 и чл. 6 от Регламент  (ЕС) 2016/679
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