
Софийска вода Заличена информация по ЗЗЛД

. . С О Ф И Й С К А  В О Д А" АД 

РЕШЕНИЕ

СН-. .....2019

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 
22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и отразените резултати в Протокола от работата на комисията, назначена 
със Заповед СН-68/28.03.2019 г., във връзка с провеждане на процедура на публично състезание 
по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с номер №ТТ001825 с предмет „Доставка на тест-набори за 
спектрофотометри Prove 100 и NOVA 60 А", открита с Решение СН-40/26.02.2019 г. на 
Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 26.02.2019 г. под номер 00435- 
2019-0015, с обща прогнозна стойност 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лева без ДДС, 
включително стойността на опциите, от които 120 000 лв. без ДДС е прогнозната стойност на 
договора без опциите, в качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 
130175000 обявявам следното:

I. Класирам единствения участника в процедура с номер ТТ001825 и предмет „Доставка на 
тест-набори за спектрофотометри Prove 100 и NOVA 60 А", чието предложение отговаря 
на обявените от Възложителя изисквания на ЗОП и ППЗОП:

„Мерк България" ЕАД със седалище и адрес на управление: 1505, гр. София, бул. „Ситняково"

№ 48, Сердика Офиси , ет. 6, представлявано от Ана Пенчева Цакова- Изпълнителен директор.

II. Избирам за изпълнител, с когото да се сключи договор, участника „Мерк България" 

ЕАД със седалище и адрес на управление: 1505, гр. София, бул. „Ситняково" № 48, 

Сердика Офиси , ет. 6, представлявано от Ана Пенчева Цакова- Изпълнителен 

директор.

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.

III. „Мерк България" ЕАД да представи гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 
600 (три хиляди и шестстотин) лева, която се равнява на 3 % от стойността на договора, 
без стойността на опциите.

IV. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача:

V. Настоящото решение да бъде изпратено до уча< ж от 3 дни от
издаването му.

РЕШЕНИЕ:

httBs://procurement.sofivskavoda.ba/documents.asDx?zop=1580 се публикува протокола от 
работата на комисията.

VI. Настоящото решение може да се обжалва в 10-Д 1  

за определяне на изпълнител пред комисията за з 
ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител:

Изпълнител ректор на^Сбфийска вода" АД

мч^яр^елутекацето на решението
куоенийя*л\съгласно чл.197,

„Софийска вода” АД 

Телефонен център: 0800 121 21 

Бизнес София, Сграда 2А 

www.sofiyskavoda.bg
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