
Софийска вода

част от О veouA
„ С О Ф И Й С К А  В О Д А" АД

РЕШЕНИЕ

СН-.../ . $ . ( ? . . . / 2020

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

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 Протоколи 1 от 24.06.2020 , Протокол 2 

от.. I L Q & ..M  и доклад на комисия, назначена със Заповед СН-102/18.05.2020 г., във 

връзка с провеждане на открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) 

ТТ001851 с предмет „Доставка на скална маса за обект Военна рампа", открита с 

Решение СН-46/10.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано 

обявление с ID 964064 в РОП на 13.03.2020 г. и номер на обявление в ОВ на ЕС 2020/S 

052-124577 от 13.03.2020 г. Уникален идентификационен номер 00435-2019-0013, 

решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с 

ID971943, и номер на обявление в ОВ на ЕС 2020/S 075-178817 от 16.04.2020 г., с 

прогнозна стойност е 900 000.00 лева без ДДС, от които 300 000.00 лева без ДДС се 

отнасят за опцията за удължаване на договора с до 6 месеца и с електронен адрес: 

https://procurement.sofivskavoda.ba/documents.asDX?zop=1725. обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I.Класирам участниците в процедурата, както следва:

Първо място: „Дева транс" ООД, ЕИК: 131020201, с адрес на управление: град София 
1517, ул."Майчина Слава" №1А, тел: 02/9784211; 0888420856, e-mail:
ofFice@devatrans.bq, представлявано от Стефан Бориславов Божков и Борислав Хритов 
Божков - Управители;
Второ място: „ДЛВ СИ" ООД, ЕИК: 113561034, с адрес на управление: град Перник 
2308, ул."Кралевски път" №1, тел:076671000; 076690766q e-mail: office@dlv.bg. 
представлявано от Добромир Симеонов Цветанов-Управител;
Трето място: „Мико-Д" ООД, ЕИК: 131569869, с адрес на управление гр. София 1324, 
р-н Люлин 7, ул. „Орион" №84, тел:02/9270814; 0887294951, e-mail: miko d@abv.bq. 
представлявано от Михаил Димитров Рибанчов и Николай Димитров Рибанчов - 
Управители;
Четвърто място: „Ва и Бо-М" ООД, ЕИК: 204002090, с адрес на управление гр. София 
1324, р-н Люлин 7, ул. „Орион" №84, тел: 0887660734; 0888885204; e-mail: 
office@vaibo-m.com, представлявяно от Валентин Асенов Мирчев и Борислав Верчов 
Спириев - Управители.
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II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скална 

маса за обект Военна рампа": „Дева транс" ООД, ЕИК: 131020201, с адрес на 

управление: град София 1517, ул."Майчина Слава" №1А, тел:02/9784211; 0888420856, 

e-mail: office@devatrans.bQ. представлявано от Стефан Бориславов Божков и Борислав 

Хритов Божков - Управители.

III. На основание чл.112, ал.б от ЗОП, договорът да се сключи в едномесечен срок от 

влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с 

което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 

14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител.

IV. При сключване на писмения договор за обществената поръчка, участникът избран за 

изпълнител да спази изискванията определени в чл.112, ал.1 от ЗОП.

V. Преди подписване на договора, избраният за изпълнител участник, да представи 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди лева), 

която се равнява на 3% от стойността на договора, без стойността на опциите.

VI. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
https://procurement.sofiyskavoda.ba/documents.aspx?zop=1725. да се публикуват 
протоколите от работата на комисията.

VII. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок, от получаването му пред 

Комисията за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител:

Изпълнителен директор 
на „Софийска вода" АД
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