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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ft.2019

На основание чл. 108 т.1 и т. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, ал.1, 
т.6 и т,8 от ЗОП и отразените резултати в Протокола 1 и Протокол 2 от работата на комисията, 
назначена със Заповед СН-258/11.10.2019 г., във връзка с провеждане на процедура на публично 
състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с номер ТТ001860 и предмет „Доставка на канцеларски 
материали и хартия”, открита с Решение с Решение СН-218/10.09.2019 г. на Възложителя „Софийска 
вода" АД, публикувано обявление в РОП на 10.09.2019 г. под номер 00435-2019-0064, с обща 
прогнозна стойност 80 000 (осемдесет хиляди ) лева без ДДС, включително стойността на опциите, 
от които 20 000 лева без ДДС се отнасят за опцията за продължаване на срока на договора с до 
шест месеца, в качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000 
обявявам следното:

I. С оглед констатациите на комисията, описани в Протокол №2 и на основание чл.107, т.1, предл.2 
от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата участника „Офис Консумативи" ООД , ЕИК 
201417931, представляван от Павел Димитров Стоянов - Управител, тъй като участникът не е 
представил оферта, отговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

Мотивите за отстраняване са както следва:
Съгласно изискванията на Възложителя посочени в т. 16.4.1. от Инструкции към участниците, 
Участникът представя Техническо предложение за изпълнение на поръчката с пълно описание на 
техническите характеристики на стоките, с които Участникът участва в процедурата. Техническото 
предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, 
включително на изискванията на Раздел А: Техническо задание - предмет на договора.

Съгласно изискванията, посочени в т. 16.4.1.2, съответствието на предлаганата копирна хартия с 
техническите изисквания и показатели се удостоверява с представяне на протокол от изпитване, 
проведено от акредитирана лаборатория, от който да е видно, че участникът покрива минималните 
технически изисквания.
В протокола / един за формат АЗ и А4/ трябва да е посочен производител и марка/пълно 
наименование/ на хартията, името на заявителя/участника в процедурата/ и методите на изпитване.

Комисията констатира, че представения от участника протокол от изпитване, проведено от 
акредитирана лаборатория, за доказване на съответствието на предлаганата копирна хартия с 
техническите изисквания и показатели, в съответствие с изискванията в т. 16.4.1.2. от 
документацията, е на името на друг участник в процедурата- „Мениджмънт и бизнес машин" ООД, което 
е в противоречие на изискването, протокола да е на името на заявителя/участника в процедурата/.

II. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания на 
ЗОП и ППЗОП:
На първо място: „Ронос" ООД със седалище и адрес на управление: 1303, гр. София, бул. „Ал. 
Стамболийски" №84, Бизнес сграда „Urban Model ет. 7,офис 38-39, представлявано от Жана 
Кирилова Боянова - Управител
На второ място: „Кооперация Панда", със седалище и адрес на управление 1784, гр. София, 
бул. „Цариградско шосе № 139, представлявано от Елка Николова Каменова-Цанкова - 
Председател на кооперацията
На трето място: „Роел -98" ООД, със седалище и адрес на управление 1505, гр. София, бул. 
„Ситняково" №39 А, представлявано от Роберт Аврамов Левиев - Управител
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На четвърто място: „Плесио Компютърс" ЕАД, със седалище и адрес на управление 1000, гр. 
София, ул. „Ангел Кънчев" №5, представлявано от Константинос Георгиос Герардост - 
Изпълнителен директор.
На пето място: „Мениджмънт и бизнес машин" ООД, със седалище и адрес на управление 1463, 
гр. София, бул. „Витоша" №146, вх. Б, ет.5, представлявано от Павел Стоянов Петров - 
Управител

III. Определям за изпълнител, с който да се сключи договор, класирания на първо място участник 
„Ронос " ООД със седалище и адрес на управление: 1303, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" 
№84, ет. 7,офис 38-39 представлявано от Жана Кирилова Боянова - Управители.

IV. На основание чл.112, ал. б от ЗОП, договорът 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.

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

„Ронос" ООД да представи гаранция за изпълнение на договора, в размер на 1 800 (хиляда и 
осемстотин) лева, която се равнява на 3 % от общата стойност на договора за: „Доставка на 
канцеларски материали и хартия".

VI. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
httns://procurement.sofiyskavoda.bц/documents.aspx?zod= 1653 се публикува протокола от работата на 
комисията.

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

VIII. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен с (ането на решението за 
г̂ласно чл.197, ал.1, т.7определяне на изпълнител пред комисията за защита на 

от ЗОП.
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