
Софийска вода
3 ил р̂л/г*лс<щиЛ1 yto 3 3 ^ 3 3

„ С О Ф И Й С К А  В О Д А" АД 

РЕШЕНИЕ

CH- . . .Q -...../................2020

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 1 и Протокол 2 от работата на комисията, назначена със 
Заповед СН-252/07.10.2019 г., във връзка с провеждане на процедура на публично състезание по 
чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с номер ТТ001881 и предмет „Доставка на пеногасител (антипенител)", 
открита с Решение СН-220/11.09.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление 
в РОП на 11.09.2019 г. под номер 00435-2019-0066, с обща прогнозна стойност 87 000 (осемдесет и 
седем хиляди ) лева без ДДС, включително стойността на опциите, от които 27 000 (двадесет и седем 
хиляди ) лева без ДДС се отнасят за опции и подновяване, в качеството ми на Изпълнителен директор 
на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000 обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания на 
ЗОП и ППЗОП:
На първо място: „Брентаг България" ЕООД със седалище и адрес на управление: 1505, гр. 

София, бул. Ситняково №48, ет.10, представлявано от Ирина Юриева Толумска- Николова- 

Управител и Илия Илиев Гергинов - Управител

На второ място: „Розахим" АД, със седалище и адрес на управление 5100, Община Велико 

Търново, гр. Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 57, представлявано от Мария Христова 

Енева -Представляващ и Управител

На трето място: „Актуал Индъстрис" ООД, със седалище и адрес на управление 4003, Област 

Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе" №6, представлявано от Росен Бойчев Горелов - 

Управител, Недка Димова Горелова - Управител

II. Определям за изпълнител, с който да се сключи договор, класирания на първо място участник 

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

№48, ет.10, представлявано от Ирина Юриева Толумска- Николова- Управител и Илия Илиев 

Гергинов - Управител.

III. На основание чл.112, ал. 6 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.

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

„Брентаг България" ЕООД да представи гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 000 (

Три хиляда) лева, която се равнява на 5 % от общата стойност на договора за: „Доставка на 
пеногасител (антипенител)"

На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача:
httns://procurement.sofivskavoda.b&'documents.asDx?zop=1655 се публикува протокола от работата на 
комисията.
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V. Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата, в срок от 3 дни от 
издаването му.

VI. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен сррк^от получаването на решението за 
определяне на изпълнител пред комисията за защита н^кон^урендият^/ съгласно чл.197, ал.1, 
т.7, б. а от ЗОП.
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