
2020г.

РЕШЕНИЕ

СН_....

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес,........... f.2020 на основание чл. 108 т. 1 Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка
с чл.22, ал.1, т.б 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 ТТ001898 и предмет: „Доставка на резервни 
части и консумативи за МПС", открита с Решение на Възложителя № СН-283 от 28.10.2019 г., 
публикувано обявление в РОП на 28.10.2019 г. под номер на преписката 00435-2019-0080, с 
прогнозна стойност 65 000,00 лева без ДДС, интернет адрес на преписката:
https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1683, в качеството ми на изпълнителен 
директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

Класирам участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и на 
Възложителя, както следва:

1. „Евро 07" АД, ЕИК: 130433439 със седалище и адрес на управление гр. София 1574, 
район р-н Слатина, бул. Шипченски проход No 63, представлявано от Николай Иванов 
Тодоров и Александър Николов Досев;

2. „Пит Стоп Рейсинг" ООД, ЕИК: 104680057 със седалище и адрес на управление гр. 
Велико Търново 5000, ул. Краков No 8, вх. Г, представлявано от Димитър Стефанов 
Стефанов;

3. „Карина Ф" ООД ЕИК: 200736730 със седалище и адрес на управление гр. София 1404 
ул. Метличина Поляна No 48, представлявано от Катя Красимирова Федорченко.

II. Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и 
консумативи за МПС" класирания на първо място „Евро 07" АД, ЕИК: 130433439 със 
седалище и адрес на управление гр. София 1574, район р-н Слатина, бул.Шипченски проход No 
63, представлявано от Николай Иванов Тодоров и Александър Николов Досев.

III. Договорът да се сключи в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на 
изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това 
решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите 
участници за решението за определяне на изпълнител, на основание чл.112, ал.б, от ЗОП. При 
сключване на договора да се спазят изискванията на чл.112, ал.1 от ЗОП.

IV. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, от 
получаването на решението за определяне на изпълнител, съгласно jmu\97, ал.1, т.7 от ЗОП.

Настоящото решение да бъде изпратено до избрания участник в ср̂ рк от 3 /три/ дни от 
подписването му. 1

Изпълнителен Директор:

Стр.1

Заличените данни са на основание ЗЗЛД

https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1683



