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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 108 т.1 и т. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и 
т.8 от ЗОП и отразените резултати в Протокола 1 и Протокол 2 от работата на комисията, назначена със 
Заповед СН-101/15.05.2020 г., във връзка с провеждане на процедура на публично състезание по чл.18, ал.1, 
т.12 от ЗОП, с номер ТТ001925 и предмет „Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на 
механично обезводнена утайка", открита с Решение СН-67/30.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" 
АД, публикувано обявление в РОП на 11.09.2019 г. под номер 00435-2020-0019, с обща прогнозна стойност 
667 000 (шестстотин шестдесет и седем хиляди ) лева без ДДС, включително стойността на опциите, от 
които 115 000 лева без ДДС се отнасят за опцията за продължаване на срока на договора с до шест месеца и 
92 000 лева без ДДС се отнасят за възлагане в срока на договора, при изчерпване на прогнозната стойност, 
в качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000 обявявам следното:

I. С оглед констатациите на комисията, описани в Протокол №2 и на основание чл.107, т.2, предл.1 от 
ЗОП, отстранявам от участие в процедурата участника „Калцит" АД , ЕИК 115005545, представляван 
от Иван Кръстев Кръстев -Представляващ и Лазар Георгиев Кехайов -Представляващ, тъй като 
участникът не е представил оферта, отговаряща на предварително обявените условия на 
поръчката.

Мотивите за отстраняване са както следва:

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в т. 15.4.1. от Инструкции към участниците, Участникът 
представя Техническо предложение за изпълнение на поръчката, с пълно описание на техническите 
характеристики на продукта (химически състав на стоката), с които Участникът участва в процедурата. 
Участникът представя документи, доказващи че стоката отговаря на БДС EN 459-1:2015 или еквивалент 
и/или да че има СЕ маркировка за съответствие. Техническото предложение трябва да бъде изготвено 
съобразно изискванията на документацията за участие, включително на изискванията на Раздел А: 
Техническо задание - предмет на договора.

Комисията констатира, че техническото предложение на Участника не съдържа изисканите: описание на 
-ехническите характеристики на продукта (химически състав на стоката), с които Участникът участва в 
процедурата и документи, доказващи че стоката отговаря на БДС EN 459-1:2015 или еквивалент и/или да 
че има СЕ маркировка за съответствие.

II. Класирам участника, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания на 
ЗОП и ППЗОП:

На първо място: „Огняново-К" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, ул.
„Позитано" №7, ет. 4, офиси 15-16, представлявано от Николай Кирилов Колев- Изпълнителен
Директор.

III. Определям за изпълнител, с който да се сключи договор, участник „,,Огняново-К" АД, със седалище 
и адрес на управление: гр. София, 1301, ул. „Позитано" №7, ет. 4, офиси 15-16, представлявано от 
Николай Кирилов Колев- Изпълнителен Директор.

IV. 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.

V. При сключване на писмения договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, 
да спази изискванията определени в чл. 112, ал.1 от ЗОП.
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„Огняново-К" АД да представи гаранция за изпълнение на договора, в размер на 23 000 (двадесет и три 
хиляда) лева, която се равнява на 5 % от общата стойност на договора за: „Доставка на фино смляна 
негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка.

VI. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача:
htlps://procurement.sofivskavoda.ba documents.aspx?zop=1732 се публикува протокола от работата на 
комисията.

VII. Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата, в срок от 3 дни от издаването 
му.

VIII. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дн г получаването на решението за
определяне на изпълнител пред комисията за защит пиаУя г^гласно чл.197, ал.1, т.7 от
ЗОП.
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