
Софийска вода

ДР- Ш . Ш Ш 1 г-

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и Протокол №1 от работата на 
Комисията по чл. 103 ал. 1, от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка с 
проведена процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане 
на обществена поръчка, с номер ТТ001563 и предмет „Подновяване на 
валидността на лицензи към софтуерен продукт за защита от компютърни 
вируси -  Trend Micro“, открита с Решение ДР-22/13.01.2017 г. на Възложителя 
„Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 13.01.2017 г. под номер 00435- 
2017-0003, с прогнозна стойност 24 600.00 лева, без ДДС, в качеството ми на 
Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000, и с електронен 
адрес: https://procurement.sofivskavoda.bg/login,aspx?zop= 1205

I. Класирам единствения участник в процедурата, както следва:

1. „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 
1407, бул. „Никола Вапцаров“ №55, представлявано от Димитър Бойчев Димитров - 
Управител.
II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подновяване на 
валидността на лицензи към софтуерен продукт за защита от компютърни 
вируси -  Trend Micro“: „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ №55, представлявано от 
Димитър Бойчев Димитров - Управител.
III. 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.
IV. „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД да представи гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 737.91 (седемстотин тридесет и седем лева и 91 ст.), която се равнява на 3 
% от стойността на договора.
V. 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 Вад^сгДе Мулиак

„Софийска вода” АД
Телефонен център: 0700 121 21 
Бизнес парк София, Сграда 2А 
www. sofi yska vod а. bg
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В приложения документ е заличена информация на основаниеЗакона за защита на личните данни
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