
РЕШЕНИЕ

д р  8г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, .......... на основание чл. 106, ал.6 вр. 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 ТТ001661 и предмет: „Рехабилитация на участък с дължина 200 м от 
довеждащ водопровод Ф900 СТ 1953 г. за р-р „Лозенец", чрез облицовка с 
втвърдяване на място (CIPP) - западно платно на бул. „Симеоновско шосе", 
при моста на р. „Драгалевска", СО, район „Лозенец", открита с Решение на 
Възложителя № ДР-416 от 21.07.2017 г., публикувано обявление в РОП на 
21.07.2017 г. и Решение за одобрение на обявление за изменение ДР- 
934/17.10.2017г. за удължаване на срока за подаване на оферти и Решение за 
одобрение на обявление за изменение ДР-43/20.01.2018г.за удължаване на срока 
за подаване на оферти , под номер на преписката 00435-2017-0064, с прогнозна 
стойност 396 000,00 лева без ДДС, интернет адрес на преписката:
https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1302, в качеството ми на 
изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам 
следното:

РЕШЕНИЕ:

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

1. „Обединение„Лозенец Рортехник", със седалище и адрес на управление:гр.
София , ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев" 129, представлявано от Иван 
Христов Моллов - упълномощен представител и участници „Райкомерс 
Конструкшън" ЕАД с ЕИК131458468 и „Рортехник РТи Румъния" ООД с уникален 
идентификационен код 14608076.

2. „Строителма Механизация" АД с ЕИК 123033124 със седалище и адрес на
управление: гр. Казанлък 6100, Центр. Поща П.К 71, представлявано от 
Стефан Иванов Желязков.

II. Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на 
участък с дължина 200 м от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1953 г. за р-р 
„Лозенец", чрез облицовка с втвърдяване на място (CIPP) - западно платно на 
бул. „Симеоновско шосе", при моста на р. „Драгалевска", СО, район „Лозенец" 
- „Обединение„Лозенец Рортехник", със седалище и адрес на управление:гр. 
София , ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев" 129, представлявано от Иван Христов 
Моллов - упълномощен представител и участници „Райкомерс Конструкшън" ЕАД с 
ЕИК131458468 и „Рортехник РТи Румъния" ООД с уникален идентификационен код 
14608076

III. Договора да се сключ1 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.6, от ЗОП. При сключване на договора да се 
спазят изискванията на чл.112, ал.1 от ЗОП.
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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 
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.

Изпълнителен Директор:

Арно Ва^о Де Мулиак
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