
РЕШЕНИЕ

ДР........ /................

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ....................................  на основание чл. 108 т. 1 Закона за обществените
поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП Закона за обществените 
поръчки (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 ТТ001910 и 
предмет:
„Доставка на ръчни инструменти” предметът на обществената поръчка е 
разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 -Доставка на водопроводни инструменти.
Обособена позиция 2 -  Доставка на шлосерски инструменти.
Обособена позиция 3 -  Доставка на електро инструменти.
Обособена позиция 4 - Доставка на строителни инструменти,
открита с Решение на Възложителя СН-42 от 05.03.2020 г., публикувано обявление 
в РОП на 05.03.2020 г. и Решение за одобрение на обявление за изменение СН- 
66/30.03.2020г. за удължаване на срока за подаване на оферти, Решение за 
одобрение на обявление за изменение СН-84/22.04.2020Г. за удължаване на срока 
за подаване на оферти под номер на преписката 00435-2020-0010, с прогнозна 
стойност 282 750,00 лева без ДДС, интернет адрес на преписката:
https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1721 , в качеството ми на 
изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам 
следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл.107, ал.2 б. а) от ЗОП отстранявам от процедурата за Обособена 
позиция 1-Доставка на водопроводни инструменти, участника „Топ Елана" ООД, 
ЕИК: 131555677, със седалище: гр. София 1164, район „Средец", бул. „Г.С. Раковски" 
№145А, ет. 3, ап. 14, представлявано от Елена Златкова Пилософ , след като е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката поради следните мотиви:

Участникът „Топ Елана" ООД е представил Таблица „Техническо предложение" за 
съответната обособена позиция /по образец/" като в колона производител е посочил 
NANJING ЕК METALWORK Co. LTD. Участникът е представил оторизационно писмот от 
"Валерии СиМ Груп" АД за оторизиция на участника Топ Елана ООД да предлага, 
продава и разпространява на територията на България в качеството си на дилър 
следните продукти: AKFIX,BONDIT, DECOREX, PREMIUM, PREMIUMFIX, BULFLEX и HERLY. 
Съгласно изискванията на т. 17.6. от инструкциите към участниците, участника следва 
да представи „17.6. Документ доказващ, че участникът е официален представител или 
дилър на предлаганите от него марки стоки за всяка обособена позиция, за която 
участва." Съгласно таблица технически предложение участника предлага продукти на 
NANJING ЕК METALWORK Co. LTD, които не фигурират в приложеното оторизационно 
писмо от Валерии СиМ Груп АД. Участника Топ Елана ООД не е представил 
доказателство, с което Валерии СиМ Груп АД има права да оторизира след, като той не 
е NANJING ЕК METALWORK Co. LTD.

II. На основание чл.107, ал.2 б. а) от ЗОП отстранявам от процедурата за Обособена
позиция 1-Доставка на водопроводни инструменти, участника „Ауто Тех Груп" ООД 
ЕИК: 200032402, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1360, р-н
Връбница, ул. „Адам Мицкевич" № 4 , представлявано от Божидар Димитров Панев и 
Михаил Гео Иванов, след като е представил оферта, която не отговаря на
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предварително обявените условия на поръчката поради следните мотиви:
Участникът „Ауто Тех Груп" ООД е представил Таблица „Техническо предложение" за 
съответната обособена позиция /по образец/" като в колона производител е посочил за 
някои от позициите Gedore Group Участникът е представил оторизационно писмо от 
Gedore Automotive GmbH , с което се оторизира участника „Ауто Тех Груп" ООД да 
продава на територията на Р България продуктите „GAM tools". Съгласно изискванията 
на т. 17.6. от инструкциите към участниците, участникът следва да представи 
„.Документ доказващ, че участникът е официален представител или дилър на 
предлаганите от него марки стоки за всяка обособена позиция, за която участва." След 
направено запитване от председател на комисията до GEDORE AUSTRIA GmbH, се 
получи отговор, в който фирмата заявява, че GAM tools представляват (GEDORE special 
automotive (formerly Klann tools), което са специализирани автомобилни инструменти и 
не са ръчни инструменти(ТЬе mentioned confirmation concerns only the GEDORE 
automotive (GAM) product range and not GEDORE or GEDORE red hand tool range.).

III. Ha основание чл.107, ал.2 б. а) от ЗОП отстранявам от процедурата за Обособена
позиция 2-Доставка на шлосерски инструменти, участника „Ауто Тех Груп" ООД 
ЕИК: 200032402, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1360, р-н
Връбница, ул. "Адам Мицкевич" № 4, представлявано от Божидар Димитров Панев и 
Михаил Гео Иванов, след като е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката поради следните мотиви:
Участникът „Ауто Тех Груп" ООД е представил Таблица „Техническо предложение" за 
съответната обособена позиция /по образец/" като в колона производител е посочил за 
някои от позициите Gedore Group Участника е представил оторизационно писмо от 
Gedore Automotive GmbH за оторизация на участника „Ауто Тех Груп" ООД да продава 
на територията на България продуктите „GAM tools". Съгласно изискванията на т. 17.6. 
от инструкциите към участниците, участника следва да представи „17.6. Документ 
доказващ, че участникът е официален представител или дилър на предлаганите от него 
марки стоки за всяка обособена позиция, за която участва." След направено запитване 
на председателя на комисията до GEDORE AUSTRIA GmbH, получи отговор в който 
фирмата заявява, че GAM tools представляват (GEDORE special automotive (formerly 
Klann tools), което са специализирани автомобилни инструменти и не са ръчни 
инструменти(ТЬе mentioned confirmation concerns only the GEDORE automotive (GAM) 
product range and not GEDORE or GEDORE red hand tool range.).

IV. Ha основание чл.107, ал.2 б. а) от ЗОП отстранявам от процедурата за Обособена
позиция З-Доставка на електро инструменти, участника „Ауто Тех Груп" ООД ЕИК: 
200032402 със седалище и адрес на управление.тр. София, п.к. 1360, р-н Връбница, 
ул. "Адам Мицкевич" № 4 , представлявано от Божидар Димитров Панев и Михаил Гео 
Иванов, след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката поради следните мотиви:
Участникът „Ауто Тех Груп" ООД е представил Таблица „Техническо предложение" за 
съответната обособена позиция /по образец/" като в колона производител е посочил за 
някои от позициите Gedore Group Участника е представил оторизационно писмо от 
Gedore Automotive GmbH за оторизация на участника Ауто Тех Груп ООД да продава на 
територията на България продуктите „GAM tools". Съгласно изискванията на т. 17.6. от 
инструкциите към участниците, участника следва да представи „17.6. Документ 
доказващ, че участникът е официален представител или дилър на предлаганите от него 
марки стоки за всяка обособена позиция, за която участва." След направено запитване 
на председателя на комисията до GEDORE AUSTRIA GmbH, получи отговор в който 
фирмата заявява, че GAM tools представляват (GEDORE special automotive (formerly 
Klann) tools) специализирани автомобилни инструменти, които не са ръчни 
инструменти(Тбе mentioned confirmation concerns only the GEDORE automotive (GAM) 
product range and not GEDORE or GEDORE red hand tool range.).

V. Ha основание чл.107, ал.2 б. а) от ЗОП отстранявам от процедурата за Обособена 
позиция 4-Доставка на строителни инструменти, участника „Топ Елана" ООД, 
ЕИК: 131555677, със седалище: гр. София 1164, район "Средец", бул. "Г.С. Раковски"
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№145А ет. 3 an. 14, представлявано от Елена Златкова Пилософ , след като е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката поради следните мотиви:
Участникът „Топ Елана" ООД не е посочил производител на продуктите от 
представената Таблица „Техническо предложение" за съответната обособена позиция 
/по образец/". Участникът е представил оторизационно писмо от "Валерий СиМ Груп" 
АД за оторизация на участника Топ Елана ООД да предлага, продава и разпространява 
на територията на България в качеството си на дилър следните продукти: 
AKFIX,BONDIT, DECOREX, PREMIUM, PREMIUMFIX, BULFLEX и HERLY. Съгласно 
изискванията на т. 17.6. от инструкциите към участниците, участника следва да 
представи „Документ доказващ, че участникът е официален представител или дилър на 
предлаганите от него марки стоки за всяка обособена позиция, за която участва." 
Съгласно таблица Срокове за стоките от ценова листа/каталог за обособена позиция 4 
участникът предлага продукти на NANJING ЕК METALWORK Co. LTD и DENO НК Co LTD, 
които не фигурират в приложеното оторизационно писмо от „Валерии СиМ Груп" АД. 
Участникът „Топ Елана" ООД не е представил доказателство, с което „Валерии СиМ 
Груп" АД има права да оторизира след, като той не е NANJING ЕК METALWORK Co. LTD и 
DENO НК LTD.

/I. Класирам участникът в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и 
на Възложителя, както следва:

Обособена позиция 1„Доставка на водопроводни инструменти":

1. „Евромаркет БРД" ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1784,район Младост, бул. „Андрей Ляпчев" 51, представлявано от Димитър 
Петров Илчев и Боряна Георгиева Радева.

Обособена позиция 2 -  Доставка на шлосерски инструменти:

1. „Евромаркет БРД" ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1784,район Младост, бул. „Андрей Ляпчев" 51, представлявано от Димитър 
Петров Илчев и Боряна Георгиева Радева.

Обособена позиция 3 -  Доставка на електро инструменти:

1. „Евромаркет БРД" ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1784,район Младост, бул. „Андрей Ляпчев" 51, представлявано от Димитър 
Петров Илчев и Боряна Георгиева Радева.

Обособена позиция 4 - Доставка на строителни инструменти:

1. „Евромаркет БРД" ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1784,район Младост, бул. „Андрей Ляпчев" 51, представлявано от Димитър 
Петров Илчев и Боряна Георгиева Радева.

VII. Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
електроматериали, резервни части и консумативи", както следва:

1. „Евромаркет БРД" ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1784,район Младост, бул. „Андрей Ляпчев" 51 , за Обособена 
позиция 1„Доставка на водопроводни инструменти", Обособена позиция 2 - 
Доставка на шлосерски инструменти , Обособена позиция 3 - Доставка на електро 
инструменти и Обособена позиция 4 - Доставка на строителни инструменти;

VIII. Договорите за Обособена позиция 1„Доставка на водопроводни инструменти, 
Обособена позиция 2 -  Доставка на шлосерски инструменти Обособена позиция 3 - 
Доставка на електро инструменти и Обособена позиция 4 - Доставка на строителни 
инструменти да се сключат в едномесечен срок след уведомяването на участниците, на
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основание чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП. При сключване на договорите да се спазят 
изискванията на чл.112, ал.1 от ЗОП.

IX. 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 участниците в^ертпг~от\3 /три/ дни от
подписването му.

Изпълнителен Директор

Бориcoe'i'ренев
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Заличените данни са на основание ЗЗЛД




