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РБШБНИБ

ЗА ОПРБДБЛЯНБ НА ИЗПЪЛНИТБЛ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 1 Ш ,М М С :.... . на основание чл.108, т.1 от Закона за обществени
поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, протокола и доклада от работата 
на Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП, във връзка с 
проведена открита процедура по чл. 132 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка 
ТТ001810 и предмет „Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени 
уплътнения и фланци“, открита с Решение СН-38/25.02.2019г. на Възложителя 
„Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 27.02.2019г. под номер 00435- 
2019-0013, с прогнозна стойност 264 000.00 лева, без ДДС (от които 144 000.00 лв. 
се отнасят за опциите за продължаване срока на договора), в качеството ми на 
Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000 обявявам следното:

РБШБНИБ:
I. Класирам единствения участник в процедура с номер ТТ001810 и предмет 
„Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци",
чието предложение отговаря на обявените от Възложителя изисквания на ЗОП и 
ППЗОП по следния начин:

1. „ЛЕМЕКОН“ АД, със седалище и адрес на управление: област Ямбол, гр. Елхово 
8700, ул. „Ал. Стамболийски“ № 170, представлявано от Христо Георгиев Костов - 
Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите.

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка:

1. „ЛЕМЕКОН“ АД, със седалище и адрес на управление: област Ямбол, гр. Елхово 
8700, ул. „Ал. Стамболийски“ № 170, представлявано от Христо Георгиев Костов - 
Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите.

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. „ЛЕМЕКОН“ АД, да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 
6 000.00 лева, която се равнява на 5% от прогнозната стойност на договора, без 
стойността на опциите.

V. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
https: / /procurement.sofr skavoda.bu /documents.aspx?zop= 1578. да се публикуват 
протоколите от работата на комисията и доклада.

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

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

Изпълнителен Директор:

Васил ббртсов Тренев
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