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РЕШЕНИЕ

СН........ '/£....Ц........Ш
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Днес, ................................ на основание чл. 108, т. 1 и т. 4 Закона за обществени

поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП, протоколите и доклада от 
работата на Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП, във връзка 
с проведена открита процедура по чл. 132 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
номер ТТ001902 и предмет „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба 
с грппиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, 
PVC, РЕ н етернит, жиба за връзка на РЕ тръби, преходни жиба /етернит-РЕ/, 
болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци“, открита с Решение 
номер СН-45/10.03.2020г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в 
РОП на 13.03.2020г. под номер 00435-2020-0012, с предмет разделен на следните обособени 
позиции: първа обособена позиция - .Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг 
жиба с грипиращ механизъм“, втора обособена позиция - Доставка на универсални жиба 
за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC, РЕ и етернит. Жиба за връзка на РЕ тръби“, 
трета обособена позиция - Доставка на преходни жиба /Етернит-РЕ“ и четвърта 
обособена позиция - Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и 
фланци“, с прогнозна стойност 1 189 000.00 лева, без ДДС (от които 369 000.00 ле. се 
отнасят за опциите за продължаване срока на договора), в качеството ми на Изпълнителен 
директор на „Софийска вода“ АД ЕИК 130175000 обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:
I. С оглед констатациите на комисията отразени в протокол №2 отстранявам от участие:
ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка иа преходни жиба /Етернит-РЕ"

1. „ЛЕМЕКОН“ АД - на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, като мотивите за това 
са следните:

При прегледа на представеното от Участника техническо предложение Комисията е 
констатирала, че в каталога представен от участника няма данни за преходно жибо 250/315 
и липсват каталожни данни за гумено уплътнение за куплунг /жибо/. С оглед описаното 
Комисията е приела, че техническото предложение на Участника за трета обособена позиция 
е непълно и не отговаря на изискванията на възложителя.
ЗА ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, 
гумени уплътнения и фланци"

1. „ЛЕМЕКОН“ АД - на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, като мотивите за това 
са следните:

При прегледа на представеното от Участника техническо предложение Комисията е 
констатирала, че в представените от участника каталожни данни болтовете са с размер до 
МЗО, което не отговаря на изискването на възложителя те да са до М45, шайбите са с размер 
до М36, което не отговаря на изискването на възложителя те да са до М45 и шпилките са с 
размер до МЗб, което не отговаря на изискването на възложителя те да са до М45. С оглед 
описаното Комисията е приела, че техническото предложение на Участника за четвърта 
обособена позиция е непълно и не отговаря на изискванията на възложителя.

II. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя 
изисквания на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:
ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на аварийни скоби и универсални 
куплунг жиба с грипиращ механизъм"
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1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 1, представлявано от Стефан 
Милков Минков и Райнхолд Майер в качеството им на Управители.
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ 
(дуктиден чугун), стомана, PVC, РЕ и етернит. Жиба за връзка на РЕ тръби“

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 1, представлявано от Стефан 
Милков Минков и Райнхолд Майер в качеството им на Управители.

III. Определям за изпълнител на обществената поръчка:
ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на аварийни скобн н универсални 
куплунг жиба с грипиращ механизъм“

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 1, представлявано от Стефан 
Милков Минков и Райнхолд Майер в качеството им на Управители.
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ 
(дуктилен чугун), стомана, PVC, РЕ н етернит. Жиба за връзка на РЕ тръбн“

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 1, представлявано от Стефан 
Милков Минков и Райнхолд Майер в качеството им на Управители.

IV. Договорите да се сключат в едномесечен срок след уведомяването на участника, на 
основание чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП. При сключване на договорите да се спазят 
изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

V. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, да представи гаранция за
изпълнение на договора в размер на 15 000.00 лв., която се равнява на 5% от прогнозната 
стойност на договора, без стойността на опциите за първа обособена позиция.

VI. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, да представи гаранция за
изпълнение на договора в размер на 12 000.00 лв., която се равнява на 5% от прогнозната 
стойност на договора, без стойността на опциите за втора обособена позиция.

VII. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 108, т. 4 от ЗОП, прекратявам 
процедурата по отношение на: трета обособена позиция -  „Доставка на преходни жиба 
/Етернит-РЕ“ и четвърта обособена позиция -  „Доставка на болтове, гайки, шайби, 
шпилки, гумени уплътнения и фланци“, тъй като получените оферти не отговарят на 
условията за представяне или са неподходящи

VIII. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача:
httns: / / procurement.sofi'. skavoda.b^.1 documents.aspx?zon= 1724. да се публикуват
протоколите и доклада от работата на комисията.

IX. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от връчването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП.
Настоящото решение да бъде изпратено до участника в процедурата, в срок от 3 дни от 
издаването му.

Изпълнителен Директор:

Фра/^9ба/^1фелДеберг
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