
Софийска вода

„С О Ф И Й С К А В О Д А" АД 

РЕШЕНИЕ 

СН-83/22.04.2020

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 от работата на комисията, назначена със Заповед 
СН-43/06.03.2020г., във връзка с провеждане на процедура на публично състезание по чл.18, ал.1, 
т.12 от ЗОП, с номер номер ТТ001908 „Удължаване на гаранционна поддръжка (хардуерна 
и софтуерна) и услуги по осигуряване на висока наличност на данните на дискови масиви 
HUS 130 и HUS 110", открита с Решение СН-26/11.02.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" 
АД, публикувано обявление в РОП на 11.02.2020г. под номер 00435-2020-0005, с обща прогнозна 
стойност която не е гарантирана и е само за информация е в размер на 11 600 (единадесет хиляди 
и шестотин) лева без ДДС., в качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, 
ЕИК 130175000 обявявам следното:

I. Класирам единствения участника в процедура с номер ТТ001908 „Удължаване на 
гаранционна поддръжка (хардуерна и софтуерна) и услуги по осигуряване 
на висока наличност на данните на дискови масиви HUS 130 и HUS 110“,
чието предложение отговаря на обявените от Възложителя изисквания на ЗОП и ППЗОП:

„С&Т България" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, Р. България, п. 

код. 1528, бул. Искърско шосе №7, Търговски център „Европа", сграда 6, ет.3,

ЕИК 831131023 представлявано от Злати Стойчев Петров , в качеството си на Управител.

Избирам за изпълнител, с когото да се сключи договор, участника „С&Т България" ЕООД със 

седалище и адрес на управление: гр. София, Р. България, п. код. 1528, бул. Искърско шосе №7, 

Търговски център „Европа", сграда 6, ет.3, ЕИК 831131023 представлявано от Злати Стойчев 

Петров , в качеството си на Управител.

Договорът да се сключи в едномесечен срок след уведомяването на участника, на основание 

чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП. При сключване на договора да се спазят изискванията на чл. 112, ал.

1 от ЗОП.

I. „С&Т България" ЕООД да представи гаранция за изпълнение на договора, в размер на 
549,60 ( петстотин четиридесет и девет и шестдесет ) лева, която се равнява на 5 % от 
стойността на договора, без стойността на опциите.

II. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
httPs://procurement.sofivskavoda.ba/documents.aspx?zop=1715 се публикува протокола 
от работата на комисията.
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III. Настоящото решение да бъде изпратено до участника в процедурата, в срок от 3 дни от 
издаването му.

IV. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, от получаването на решението 
за определяне на изпълнител пред комисията за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, 
ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложите.)
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