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РЕШЕНИЕ 

СН-85/27.04.2020г. 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 Днес, 27.04.2020г. на основание чл. 108, т. 1 Закона за обществени поръчки (ЗОП) 

във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, протоколa от работата на Комисията по чл. 103 ал. 

1, от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка с проведена процедура публично 

състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с номер 

ТТ001909 „Доставка  на компютри, преносими компютри, монитори, компютърна 

периферия и компоненти ”, открита с Решение  

СН- 21/29.01.2020 г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП 

на 29.01.2020 г. под номер 00435-2020-0003, прогнозна стойност на обществената 

поръчка, която не е гарантирана и е само за информация- 600 000.00 лв. без ДДС, 

включително стойността на опциите, от които 50 000 лв. без ДДС се отнасят за 

подновяване за срок от 6 месеца предвидено в договора и 50 000 лв. без ДДС в случай на 

изчерпване на прогнозната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и 

наличие за възложителя на текущи нужди от стоки, предмет на договора, в качеството ми 

на Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000 обявявам следното: 

  РЕШЕНИЕ: 

I. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя 

изисквания на ЗОП и ППЗОП, по следния начин: 

 

На първо място: „КОНТРАКС“ АД, ЕИК 175415627, адрес: гр. София, 1113, ж.к. Изток, 

ул. Тинтява №13, представлявано от Николай Йорданов- представител 

 

На второ място: „ Глобъл Систем Сълюшън“ ООД, ЕИК203460924, адрес: гр. София, 

ул. Акад. Б. Стефанов 1, вх. В, ап. 4, представлявано от Детелин Кръстев и Иван Иванов 

/заедно и поотделно/ - Управители. 

 

На трето място: „С&Т България“ ЕООД, ЕИК:831131023, адрес: гр. София 1528, 

Бул."Искърско шосе" No.7, Търговски център „Европа“, сграда 6, ет.3, представлявано от 

Злати Стойчев Петров- Управител. 

 

На четвърто място: „ 3Н 97“ ООД, ЕИК 121531382, адрес: 1404 София, ж.к Емил 

Марков, бл. 246, вх.Г, ап. 52, представлявано от  Николай Илиев, Николай Трендафилов, 

Иван Макшутов, Евгени Гергов /заедно и поотделно – Управители 

 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: ТТ001909 „Доставка  на 

компютри, преносими компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти 

”: 

„КОНТРАКС“ АД, ЕИК 175415627, адрес: гр. София, 1113, ж.к. Изток, ул. Тинтява 

№13, представлявано от Николай Йорданов- представител. 

III. На основание чл.112, ал.6 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. 

IV. При сключването на писмения договор за обществената поръчка, участникът избран за 

изпълнител да спази изискванията определени в чл.112, ал.1 от ЗОП. 
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V. Участникът, избран за изпълнител: „КОНТРАКС“ АД, да представи гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 15 000.00 лв., която се равнява на 3% от прогнозната 

стойност на договора без опциите. 

 

 

 

VI. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача 

https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1711 да се публикуват 

протоколите от работата на комисията. 

VII. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП от връчване на 

решението за определяне на изпълнител. 

 

Изпълнителен Директор: 

   

  Васил Борисов Тренев 
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