
РЕШЕНИЕ

ДР- . l l . f £ l 018 г.

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, г. на основание чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
8 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с открита процедура по чл.18, 
ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с идентификационен номер на 
възложителя ТТ001583 и предмет „Изпълнение на инвестиционни проекти по 
водопроводната мрежа на територията на Столична община - Зона 1 и Зона 3”, 
открита с решение открита с Решение ДР-62 от дата 06,02.2017 г. на изпълнителния 
директор на „Софийска вода" АД, публикувано на 08.02.2017 г. заедно с обявление за 
обществената поръчка по преписка в РОП на АОП с номер 00435-2017-0009 и 
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ДР- 
941 от дата 19.10.2017 г., адрес на преписката в профила на купувача
https://procurement.sofivskavoda.bq/documents.aspx?zop= 1213. с прогнозна стойност 
15 000 000 лв. без ДДС, от които 5 000 000 лв. без ДДС се отнасят за опции, в 
качеството ми на изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, 
обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП прекратявам процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, тъй като са необходими съществени промени в 
условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите 
лица, поради следните мотиви:

Налага се преразглеждане на условията, при които е обявена процедурата поради 
подписване на Трето допълнително споразумение към Договора за концесия, 
предвиждащо влагането на допълнителни средства от страна на „Софийска вода" АД 
във ВиК инфраструктурата, което налага увеличение на прогнозната стойност на 
поръчката. В допълнение възложителят отчита обстоятелството, че настоящата 
процедура е била обявена преди повече от 14 месеца, през който период е възникнала 
необходимост от промени в заложените в документацията за обществената поръчка 
условия, включително актуализация на ценовите таблици.

2. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок, от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7, предл. 2 от ЗОП.

Възложител:

Фредерир^Торан Фарош 
Изпълнителен Директор 
на „Софийска вода" АД
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