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РБШБНИБ

сн
ЗА ОПРБДБЛЯНБ НА ИЗПЪЛНИТБЛ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, на основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки
(ЗОП) във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 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 ТТ001931 и предмет „Доставка на бътерфлай кранове, обратни 
клапи тип „Бътерфлай" и бътерфлай кранове с електрическо задвижване", 
открита с Решение номер СН-79/15.04.2020г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, 
публикувано обявление в РОП на 21.04.2020г. под номер 00435-2020-0022, с 
прогнозна стойност 580 000.00 лева, без ДДС (от които 180 000.00 лв. се отнасят 
за подновяванията и опциите за продължаване срока на договора), в качеството ми 
на Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000 обявявам 
следното:

РБШБНИБ:

I. С оглед констатациите на комисията отразени в протокол №2 отстранявам от 
участие:

1. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД - 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 в Таблица 1: За позиция „Бътерфлай кранове фланшови тип с ръчен 
редуктор PN10/16“ в техническото си предложение участникът е предложил марка 
MIV, модел V3-08D, производител MIV Metalska Industrija Varazdin d.d. В 
приложените каталожни страници към него, участникът не е предложил изисканите 
от Възложителя размери DN250, DN350; За позиция „Бътерфлай кранове фланшови 
тип с ръчен редуктор PN10 /16 с разстояние между фланците до 25см“, участникът е 
предложил марка MIV, модел V3-06E, производител MIV Metalska Industrija Varazdin 
d.d., на които разстоянието между фланците е над 25 см; За позиция „Бътерфлай 
кранове фланшови тип с ръчен редуктор PN10/16“ в техническото си предложение 
участникът е предложил марка MIV, модел V3-08D, производител MIV Metalska 
Industrija Varazdin d.d. В приложените каталожни страници към него, участникът не 
е предложил изисканите от Възложителя размери DN800, DN1000. В Таблица 2: За 
позиция „Бътерфлай кранове фланшови тип с ръчен редуктор PN10/16“ в 
техническото си предложение участникът е предложил марка MIV, модел V3-08D, 
производител MIV Metalska Industrija Varazdin d.d. В приложените каталожни 
страници към него, участникът не е предложил изисканите от Възложителя размери 
DN400, DN500. С оглед описаното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не е 
отварила плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

II. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от 
Възложителя изисквания на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:
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1. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД с Учредители: „Ен Ем Джи

Интернешънъл“ ООД с ЕИК 203094697 и „Про Арм“ ЕООД с ЕИК 131453327, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 5, 
ап. 15, представлявано от Мария Петева Николова -  Водещ член на консорциума.

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД с ЕИК 175020594, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1138, бул. „Цариградско шосе“ №164, представлявано от 
Васил Соколов Василев -  Управител.

III. Определям за изпълнител на обществената поръчка:

1. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД с Учредители: „Ен Ем Джи
Интернешънъл“ ООД с ЕИК 203094697 и „Про Арм“ ЕООД с ЕИК 131453327, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 5, 
ап. 15, представлявано от Мария Петева Николова -  Водещ член на консорциума.

IV. 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.

V. При сключването на писмения договор за обществената поръчка, участникът 
избран за изпълнител да спази изискванията определени в чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

VI. „Ек Ем Джи водни системи“ ДЗЗД, да представи гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 20 000.00 лева, която се равнява на 5% от прогнозната 
стойност на договора, без стойността подновяванията и опциите.

VII. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
https: // procurement.sofivskavoda.b':' /documents.aspx?zop= 1737, да се публикуват 
протоколите от работата на комисията.

VIII. 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.

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

Изпълнителен Директор:

в Тренев
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