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    РЕШЕНИЕ 

ДР - 308/09.06.2017 г. 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Днес, 09.06.2017 г. 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 

назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка с 

проведена открита процедура по ЗОП, с номер TT001592 и предмет „Отчитане на 

водомери на територията на Столична община“, открита с Решение ДР-

74/14.02.2017 г. на изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД, публикувано на 

17.02.2017 г. заедно с обявление за обществената поръчка по преписка в РОП на АОП с 

номер 00435-2017-0011, на обща прогнозна стойност 5 887 000 лв. без ДДС (от които 

2 032 000 лв. без ДДС се отнасят за опция), в качеството ми на Изпълнителен директор 

на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000, адрес на електронанта преписка в профила на 

купувача https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1214 обявявам 

следното:  

РЕШЕНИЕ: 

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

изисквания и ЗОП и ППЗОП по следния начин: 

Първо място: „Бруната“ ООД, ЕИК 041029500, с подизпълнител „МХ Елвеко“ ООД, 

ЕИК 130532985 

Второ място: „Техем Сървисис“ ЕООД, ЕИК 130036512, с подизпълнител „Транскор 

Терм“ ЕООД, ЕИК 130933992 

II. Избирам за изпълнител класираният на първо място участник, с който да се сключи 

договор: „Бруната“ ООД, ЕИК 041029500. 

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.  

V. „Бруната“ООД да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 115 650 

лв., които се равняват на 3% от прогнозната стойност на договора, без стойността на 

опцията. 

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

https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1214, да се публикуват 

протоколите и доклада 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 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. 

 

Изпълнителен директор: заличен подпис на осн. ЗЗЛД 

 

Фредерик Лоран Фарош 
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