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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

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 Протокол № 1 от работата на комисията 
назначена назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП със 
Заповед № СН-140/17.06.2020 г., във връзка с провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, с номер ТТ001935 и 
предмет "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на 
канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска 
вода" АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения 
(СКО)" открита с Решение СН-98 от дата 12.05.2020 г на Възложителя „Софийска вода" 
АД, публикувано обявление в РОП на 14.05.2020 г. под номер 00435-2020-0027, с 
прогнозна стойност на поръчката 18 850 000 (осемнадесет милиона осемстотин и 
петдесет хиляди) лева без ДДС, от които 5 850 000 лв. без ДДС се отнасят за опции, в 
качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000 
обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Класирам на първо място единственият участник в процедурата, както следва:

ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020", с участници: „Гелак" ООД, ЕИК 
121002176, ЕТ „Йони ДМ - Йонко Стоилов", ЕИК 831699193, „Гарантстрой Комплект" 
АД, ЕИК 175046468

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет "Извършване на 
аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и 
съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода" АД, както и 
изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)":

ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020", със седалище и адрес на управление гр. 
София 1407, ул. „Люба Величкова" № 24, тел. 02 9622535, факс 02 9622225, 
office@Qelak.bq. представлявано от Георги Стефанов Гелов - представляващ 
Обединението.

III. Договорът да се сключи в едномесечен срок след уведомяването на участника, на 
основание чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП.

IV. При сключване на писмения договор за обществена поръчка, участникът, определен за 
изпълнител да спази изискванията определени в чл. 112, ал.1 от ЗОП.

mailto:office@Qelak.bq


V. ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020" да представи гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 390 000,00 (триста и деветдесет хиляди) лева, която се равнява 
на 3% (три процента) от стойността на договора без стойността на опциите.

VI. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
https://procurement.sofiyskavoda.bq/documents.aspx?zop=1746. 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 датата на получаване съобразно 
чл.43, ал.2 от ЗОП.

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

Заличена информация
на основание ЗЗЛД и 
Регламент ЕС 2016/679
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