
Партида: 00435 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4  

e-mail: pk@aop.ba, aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
□  Проект на решение 
ЕЗ Решение за публикуване

[^осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
2Oi9i206-o0435-O003(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

А О П

Номер и дата на становището i-ви етап:________ ________дд/мм/ггтт

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
6. ВиК инженерство

Решение номер: — '.Т) От дата: -ц 12/ 2019 дд/мм/гпт

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00435 
Поделение:_______
Изходящ номер: ,С<^.СЛЛ}$йС£2 от дата Ц/12/2019 
Коментар на възложителя:
Решение за откриване на процедура на "Софийска bSJ 
ТТ001913

. и /с номер

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
□Публичен

Секторен

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Софийска вода АД 130175000
Пощенски адрес:
Район Младост, ж.к.Младост IV, ул. Бизнес парк №1, сграда 2А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG412 1766 BG
Лице за контакт: Телефон:
Анна Салапатийска 02 8122589
Електронна поща: Факс:
asalapatiyska®sofiyskavoda.bg 02 28122588
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
www.s o f i y s k a v o d a . b g  
Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p : / / w w w . s o f i y s k a v o d a . b g / a b o u t / p u b 1 i c _ c o m m i s s i o n _33 . a s p x

1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения

□  Национална агенция/служба

□Регионален или местен орган 
ПРегионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
□Обществени услуги □Настаняване/жилищно строителство и места

за отдих и култура
□Отбрана □Социална закрила
ПОбществен ред и сигурност________________ | |Отдих, култура и вероизповедание________

П Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р уг тип:______________
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Партида: 00435 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

□Околна среда
□Икономически и финансови дейности 
□Здравеопазване

□Образование 
□Д руга дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
П Газ и топлинна енергия □Пощенски услуги
□  Електроенергия □Експлоатация на географска област
БЗ Водоснабдяване □Д руга дейност:
[□Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
ЕЗ Откривам процедура

ЕЗза възлагане на обществена поръчка 
□ з а  сключване на рамково споразумение 
□ з а  създаване на динамична система за покупки 
□конкурс за проект

П  Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не БЗ

Н.1)Видна процедурата _________________  __________  ___

(попълва се от публичен възложител)
Г~| Открита процедура 
Г~| Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
П  Състезателен диалог 
□Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване 
□Конкурс за проект 
□Публично състезание
□  Пряко догова; яне ______ __

(попълва се от секторен възложител)
□Открита процедура 
□Ограничена процедура
П  Договаряне с предварителна покана за участие
□Състезателен диалог
□Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□Конкурс за проект
БЗ Публично състезание

| Пряко договаряне________________________________________  _______________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
□Състезателен диалог
П  Договаряне без публикуване на обявление за поръчка _____________  __________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ________________ ____________
(попълва се от публичен възложител)

□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. б от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ПЧл. 182, ал. 1, т. Г—] от ЗОП___________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП ________________  _________  ___
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ЦЧл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
ЕЗЧл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
ПЧЛ. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал, i и чл. 141, ал. 1 от ЗОП_________________ _____________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) 
□ Ч л . 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП ___________________  _____________________________

РАЗДЕЛ IV; ПОРЪЧКА________________________________________
IV. 1) Наименование
ТТ001913 "Изработка и поддръжка на нов интернет сайт на „Софийска вода" 
АД и мобилно приложение"
IV.2) Обект на поръчката
□  Строителство 
□Доставки
Е̂ Уснуги_____________________________________________________________
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Услуга по Изработка и поддръжка на нов интернет сайт на „Софийска вода" 
АД и мобилно приложение е в съответствие с изискванията, посочени в 
договора. Услугите , предмет на договора, са посочени в Приложение № 1 
- Техническа спецификация на Възложителя; и Приложение № 3 - Ценово 
предложение . Срокът на действие на договора е 60 (шестдесет) месеца. 
Допълнителна информация може да се получи от преписката на процедурата 
в профила на купувача в сайта на "Софийска вода" АД.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да Q  Не £ 3
на околната среда______________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (б р о й )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)_________________________ _____________ ________________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не К 1
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV. 6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да □  Не 5 3
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Предметът на процедурата е цялостно решение, което не може да бъде 
разделяно.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 737000.00 Валута: BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да □  Н еК 1

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

УНП: а1750Ь69-1Ш-4П8-86е8-289асес04Ь62 3
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______________________________________________________________________
РАЗДЕЛ V: МОТИВИ___________________ .______________________
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Софийска вода АД е секторен възложител по чл. 123, т.З от ЗОП и 
правното основание за избор на процедура е съгласно чл. 18, ал. 1, т.
12 от ЗОП.________________________________________________________________
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ___  от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ____
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната досгавка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________ Валута:__________BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ____________
Б5 обявлението за оповестяване откриването на процедура 
□поканата за участие
^  докум ентацията_____________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VH.i) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Прогнозна стойност на обществената поръчка, която не е гарантирана и е 
само за информация е, както следва: 737 000 /седемстотин тридесет и 
седем хиляди/ лева без включен ДДС включително стойността на опциите, 
от които 427 000 /четиристотин двадесет и седем хиляди/ лева без ДДС е 
стойността за Фаза 1 и поддръжка през целия срок на договора; сума 
ненадвишаваща 310 000 / триста и десет хиляди/ лева без ДДС се отнася 
за опции, които включват Фаза 2, поддръжка на разработките по Фаза 2 и 
допълнителни разработки и тяхната поддръжка. Цената за поддръжка не 
трябва да надвишава 10% от стойността на съответните разработки.______
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
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VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - жалба може да се подаде в 10- 
дневен срок от изтичането на срока по чл.100,ал.З от ЗОП срещу решение 
за откриване на процедура и/или решението за одобряване на обявл 
за изменение или за допълнителна информация.

,4) Дата на изп ращане на настоящото решение Р -

12/2019 дц/мм/гпт

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛС
Vin.l) Трите имена: (По;
Васил Бор:
VIII. 2) Длъжност:
Изпълнителен директор
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