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Днес,.......... г.А......... , на основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, протоколи №1, №2 и №3, както и доклада от работата на 
комисията, назначена по чл. 103, ал. 1 от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка с 
проведена открита процедура по ЗОП, с номер ТТ001846 и предмет „Сервизно обслужване на 
товарни автомобили марка Мерцедес и Ман", открита с Решение СН-ЗЗО/Об.12.2019 г. на 
Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление ГО 948017 в РОП на 09.12.2019 г., под 
номер 00435-2019-0092, с обща прогнозна стойност на поръчката 150 000.00 лв., без ДДС, от 
които следните стойности, по съответните обособени позиции: Обособена позиция 1 - на обща 
стойност 100 000 лева, без ДДС, от които: 20 000.00 лева, без ДДС, се отнасят за подновяване на 
договора с до б месеца и Обособена позиция 2 - на обща стойност 50 000 лева, без ДДС, от 
които: 10 000 лева, без ДДС, се отнасят за подновяване на договора с до 6 месеца. - посочени в 
договора и с електронен адрес: Н1±р5://ргосигеппепЕ.5о<:1у5кауосДа.Ьи/с1оситеп1:5.а5рх?2ор = 1700, в 
качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам 
следното:

РЕШЕНИЕ:
I. Класирам участниците в процедурата, чиито предложения отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания, на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:
1. Обособена позиция 1:
1.1. „Силвър Стар Ритейл" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, ул. 
„Резбарска" №5, представлявано от Ролф-Юрген Заерле - Член на съвета на директорите и 
Изпълнителен директор и Светлана Стоянова - Пълномощник.
2. Обособена позиция 2:
2.1. „МВБ Трак енд Бъс България" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1331,
бул. „Сливница" №425, представлявано от Владислав Велков - Изпълнителен директор и
Светослав Кръстев - член на Съвета на директорите.

II. Определям за изпълнители класираните на първо място участници, с които да се сключат 
договори, както следва:
1. Обособена позиция 1:
1.2. „Силвър Стар Ритейл" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, ул. 
„Резбарска" №5, представлявано от Ролф-Юрген Заерле - Член на съвета на директорите и 
Изпълнителен директор и Светлана Стоянова - Пълномощник.
2. Обособена позиция 2:
2.2. „МВБ Трак енд Бъс България" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1331,
бул. „Сливница" №425, представлявано от Владислав Велков - Изпълнителен директор и
Светослав Кръстев -  член на Съвета на директорите.

III. Договорите - за съответната обособена позиция, да се сключат в едномесечен срок, след 
уведомяването на участниците, на основание чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП.

IV. При сключването на писмените договори за обществената поръчка участниците избрани за 
изпълнители да спазят изискванията определени в чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

V. „Силвър Стар Ритейл" ЕАД - за Обособена позиция 1, да представи гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 1200.00 (хиляда и двеста) лв., която се равнява на 1,5% от максималната 
стойност на договора за Обособена позиция 1, без стойността за подновяването.

VI. „МВБ Трак енд Бъс България" АД - за Обособена позиция 2, да представи гаранция за
изпълнение на договора в размер на 600.00 (шестстотин) лв., която се равнява на 1,5% от
максималната стойност на договора за Обособена позиция 2, без стойността за подновяването.

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

VIII. Решението може да се обжалва пред Комисията^^йззШпга-^а конкуренцията в 10-дневен срок 
от връчването на решението за определяне н? ип. 1 9 7, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Изпълнителен директор


