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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Д нес,3 .̂ ':..̂ ^ .:.33^ ..<? ..3 .., на основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във 
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и Протоколи №1 и №2 от работата на Комисията по чл. 103, 
ал. 1, от ЗОП, във връзка с публично състезание по ЗОП с номер ТТ001893 и предмет „Доставка 
и поддръжка на нови самосвали", открита с Решение СН-251/07.10.2019 г. на Възложителя 
„Софийска вода" АД, публикувано обявление Ю  937257 в РОП на 07.10.2019 г., под номер 
00435-2019-0075, Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация СН-261/11.10.2019 г., с обща прогнозна стойност на поръчката 535 200,00 и с 
електронен адрес: Н1±р5://ргосигетеп1:.5оЛу5кауос1а.Ьд/сюситепЬ5.а5РХ?20п> = 1674, в качеството 
ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:
I. На основание чл. 107, т. 5 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата „Волво Груп 
България" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1331, бул. "Сливница" №630, 
представлявано от Прокоп Прокопов и Карин Йохансон -  Управители, тъй като участникът е 
представил оферта, която не отговаря на условията за представяне - при проверка на 
представения в офертата външен носител на информация - флаш памет, с цифрово подписан 
ЕЕДОП е констатирано наличие на попълнени Таблица Сервизно обслужване и Таблица Ценово 
предложение (по образец) от Раздел Б: "Цени и данни" на документацията за участие - 
електронен носител във формат Ехсе1, с предложени цени, записани на посочения по-горе 
външен носител на информация - флаш памет.
II. Класирам участникът в процедурата, чиято оферта отговаря на изискванията на ЗОП и на 
Възложителя, както следва:
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.
III. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка и поддръжка на 
нови самосвали", както следва:
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.
IV. На основание чл. 112, ал. б от ЗОП, договорът да се сключи в едномесечен срок след 
влизането 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.
V. При сключването на писмения договор за обществената поръчка участникът, определен за 
изпълнител, да спази изискванията определени в чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
VI. „МВБ Трак енд Бъс България" АД да представи гаранция за изпълнение на договора в размер 
на 7828.05 лв., без ДДС, която се равнява на 1,5% (едно цяло и пет процента) от максималната 
стойност на договора.
VII. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен 
срок от получаването на решението за определяне на изпълнител, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 
от ЗОП.

Настоящото решение да бъде изпратено до ^мабради^участник в срок от 3 /три/ дни от 
подписването му. ' '  -
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