
В приложения документ е заличена информация на основание 
Закона за защита на личните данни

Софийска вода

_  РЕШЕНИЕ

Др  -  f.P..
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, Г .  на основание чл.108, т.1 от Закона за обществени поръчки
(ЗОП) във връзка с чл.22, ал.1, т.б от ЗОП и протоколите от работата на комисията 
назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП, във връзка с 
проведена процедура на публично състезание по ЗОП, с номер ТТ001544 и предмет 
„Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес", открита с 
Решение ДР-451 от дата 05.08.2016 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано 
обявление в РОП на АОП 05.08.2016 г. под номер 00435-2016-0057, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Класирам единствения заинтересован участник, чието предложение отговаря на 
обявените от Възложителя изисквания на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:

1. „Балкан Стар Ритейл" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 
1510, район Подуяне, ул. „Резбарска" №5, представлявано от Христо Димитров и 
Кирил Илиев-управители, представляващи дружеството заедно и поотделно.

II. Избирам за изпълнител класираният на първо място участник, с който да се сключи 
договор: „Балкан Стар Ритейл" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 
1510, район Подуяне, ул. „Резбарска" №5, представлявано от Христо Димитров и Кирил 
Илиев-управители, представляващи дружеството заедно и поотделно.

III. На основание чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП, договорът да се сключи в едномесечен срок 
преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересования участник за 
решението за определяне на изпълнител.

IV. При сключването на писмения договор за обществената поръчка, участникът избран за 
изпълнител да спази изискванията определени в чл.112, ал.1 от ЗОП.

V. „Балкан Стар Ритейл" ООД, да представи гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 1 225.00 лв., който се равнява на 2.5% от прогнозната стойност на 
договора-49 000.00 лв. без ДДС, без да се включва стойността, отнасяща се за опциите 
и подновяванията.

VI. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx, да се публикуват 
протоколите от работата на комисията.

VII. Настоящото решение да бъде изпратено до участника в срок от 3 дни от подписването 
му.

VIII. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията 
в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП от датата на получаване съобразно 
чл.43, ал.2 от ЗОП.
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