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CH-Z.?./2.1,.Q8........2020Г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ HA ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес,2 1  ...Q.8.... 2020 на основание чл. 108 т. 1 Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка
с чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП и Протокол №1, Протокол №2 и протокол №3 на Комисия по чл. 103 
ал.1 от ЗОП, във връзка с проведена процедура публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 
за възлагане на обществена поръчка, с номер ТТ001930 и предмет: „Доставка на 2 броя 
регулиращи затворни органи -  тип „Джонсън" DN 400 и DN 600 с ел задвижка и блок за 
дистанционно управление", открита с Решение на Възложителя № СН-132 от 10.06.2020 г., 
публикувано обявление в РОП на 10.06.2020 г. под номер на преписката 00435-2020-0035, с 
прогнозна стойност 135 000,00 лева без ДДС, интернет адрес на преписката:
https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764, в качеството ми на изпълнителен 
директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

Класирам участника в процедурата, чиято оферта отговарят на изискванията на ЗОП и на 
Възложителя, както следва:

„Васил Василев КВС 3" ЕООД, ЕИК: 175020594, със седалище и адрес на 
управление гр. София 1138, район Панчарево, ж.к. Горубляне, бул. Цариградско шосе 
164, представлявано от Васил Соколов Василев;

Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя 
регулиращи затворни органи -  тип „Джонсън" DN 400 и DN 600 с ел задвижка и блок за 
дистанционно управление" класирания на първо място „Васил Василев КВС 3" ЕООД,
ЕИК: 175020594, със седалище и адрес на управление гр. София 1138, район Панчарево, ж.к. 
Горубляне, бул. Цариградско шосе 164, представлявано от Васил Соколов Василев.

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.

Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, от 
получаването на решението за определяне на изпълнител, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Настоящото решение да бъде изпратено до избрания участник в срок от 3 /три/ дни от 
подписването му.

Пълномощник на Изпълнителния Директор:

Станислав Станев

Стр.1

Заличените данни са на основание ЗЗЛД и директива на ЕС
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