
Софийска вода

„ С О Ф И Й С К А  В О Д А” АД 

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ

На основание чл. 108 т.1 и т. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) 
във връзка с чл.22, ал.1, т.б и т.8 от ЗОП и отразените резултати в Протокола от 
работата на комисията назначена със Заповед ДР-866/27.09.2017 г., във връзка 
с провеждане на процедура на публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, 
с номер ТТ001670 и предмет „Доставка на PVC и РР тръби, фасонни части и 
арматура", открита с с Решение ДР-770/14.08.2017 г. на Възложителя 
„Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 14.08.2017 г. под номер 
00435-2017-0069, Решение ДР-794/28.08.2017 г. за одобряване на обявление за 
изменение и удължен срок за подаване на оферти, публикувано в РОП под ID 
номер 802738 и Решение ДР-877/29.09.2017 г. за одобряване на удължен срок 
за подаване на оферти в частта за трета обособена позиция, публикувано в РОП 
под ID номер 807532, с предмет разделен на обособени позиции: Първа 
обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна 
канализация, Втора обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви 
тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на 
напорни системи, Трета обособена позиция: Доставка на PVC-C химико- 
устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи за изградени инсталации NIBCO собственост на 
Възложителя, Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг тръби, фасонни 
части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на напорни системи 
за пренос на студена и топла питейна вода, Пета обособена позиция: 
Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна 
арматура, предназначени за изграждане на напорни системи, с обща прогнозна 
стойност 178 500 (сто седемдесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС, в 
качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 
130175000 обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. С оглед констатациите на комисията, описани в Протокола и на основание 
чл.107, т.2, буква а) от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
„ЖОЗИ 2009" ЕООД в частта за Първа обособена позиция: Доставка на PVC 
тръби и фасонни части за безнапорна канализация на основание чл.107, т.2, 
буква а) от ЗОП, тъй като участникът не е представил оферта отговаряща на 
предварително обявените условия на поръчката.
Мотивите за отстраняване са както следва:
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Съгласно т. 16.5.5. и т. 16.5.5.1. от Инструкциите към участниците 
Участникът представя Техническо предложение за изпълнение на поръчката 
с пълно описание на техническите характеристики на всяка стока от 
Ценовите таблици за съответната обособена позиция, за които Участникът 
участва в процедурата, като в техническото предложение на Участника 
следва да бъдат посочени производителя и модела (каталожния номер) на 
съответните стоки.
Комисията констатира, че в техническото предложение подадено от 
участника „ЖОЗИ 2009" ЕООД е представена Таблица 1 за обособена 
позиция 1, в която е предоставено пълно описание на техническите 
характеристики, с посочване на производителя и модела (каталожния номер) 
на стоките от Ценова таблица 1 за обособена позиция 1, но в техническото 
предложение на участника не е представено пълно описание на 
техническите характеристики, с посочване на производителя и модела 
(каталожния номер) за стоките от Ценова таблица 2 за обособена позиция 1.

II. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от 
Възложителя изисквания на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:

За Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за 
безнапорна канализация.
1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, ет. 1, представлявано от 
Стефан Минков и Райнхолд Майер - Управители.

За Втора обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви тръби, 
фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на 
напорни системи.
1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, ет. 1, представлявано от 
Стефан Минков и Райнхолд Майер - Управители.

За Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг тръби, фасонни части и 
спирателна арматура, предназначени за изграждане на напорни системи за 
пренос на студена и топла питейна вода.
1. „ЖОЗИ 2009" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, 
ул. Илиянско шосе № 8, представлявано от Георги Георгиев - Управител.

За Пета обособена позиция: Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, 
фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на 
напорни системи.
1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, ет. 1, представлявано от 
Стефан Минков и Райнхолд Майер - Управители.
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III. Избирам за изпълнител, с който да се сключи договор, класираният на
първо място участник за Първа обособена позиция: „АЛИАКСИС
ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, ет. 1, представлявано от Стефан 
Минков и Райнхолд Майер - Управители.

IV. Избирам за изпълнител, с който да се сключи договор, класираният на
първо място участник за Втора обособена позиция: „АЛИАКСИС
ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, ет. 1, представлявано от Стефан 
Минков и Райнхолд Майер - Управители.

V. Избирам за изпълнител, с който да се сключи договор, класираният на 
първо място участник за Четвърта обособена позиция: „ЖОЗИ 2009"
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ул. Илиянско 
шосе № 8, представлявано от Георги Георгиев - Управител.

VI. Избирам за изпълнител, с който да се сключи договор, класираният на
първо място участник за Пета обособена позиция: „АЛИАКСИС
ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, ет. 1, представлявано от Стефан 
Минков и Райнхолд Майер - Управители.

VII. На основание чл.112, ал. б от ЗОП, договорът за съответната обособена 
позиция 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 настоящото решение, но не 
преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на 
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

VIII. При сключване на писмения договор за обществена поръчка, участникът, 
определен за изпълнител да спази изискванията определени в чл. 112, 
ал.1 от ЗОП.

IX. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД да представи
гаранция за изпълнение на договора в размер на 1250,00 (хиляда двеста и 
петдесет) лева, която се равнява на 5 % от прогнозната стойност на 
договора за Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни 
части за безнапорна канализация.

X. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД да представи
гаранция за изпълнение на договора в размер на 1000,00 (хиляда) лева, 
която се равнява на 5 % от прогнозната стойност на договора за Втора 
обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви тръби, фасонни 
части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на напорни 
системи.

XI. „ЖОЗИ 2009" ЕООД да представи гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 1000,00 (хиляда) лева, която се равнява на 5 % от прогнозната 
стойност на договора за Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг 
тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане 
на напорни системи за пренос на студена и топла питейна вода.
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XII. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД да представи 
гаранция за изпълнение на договора в размер на 1000,00 (хиляда) лева, 
която се равнява на 5 % от прогнозната стойност на договора за Пета 
обособена позиция: Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, фасонни 
части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на напорни 
системи.

XIII. На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП прекратявам процедурата в частта 
за Трета обособена позиция: Доставка на PVC-C химико-устойчиви 
тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи за изградени инсталации NIBCO 
собственост на Възложителя, тъй като не е подадена нито една оферта.

XIV. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
https://procurement.sofivskavoda.bg/documents.aspx7zop-1313. да се 
публикува протокола от работата на комисията.

XV. Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата, в 
срок от 3 дни от издаването му.

XVI. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, от 
получаването на решението за определяне на изпълнител пред комисията 
за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Арно ВалУо Де мулиак

Изпълнителен директор 
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