
 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ”  ЕООД - РАЗГРАД 

 

 

Р E Ш Е Н И Е  

 

№ РД-11-45/18.02.2020 г. 

за класиране на участниците  и обявяване на изпълнители на обществена поръчка 

 
 

На основание чл. 22, ал.1, т.6, чл.108, т.1 и чл.181, ал.6 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), и след като се запознах с цялата документация и приех  резултатите, отразени в 

протоколи №1/05.02.2020 г., №2/13.02.2020 г. и №3/18.02.2020 г. на комисия, назначена със 

Заповед № РД-11-34/04.02.2020 г.  за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка  с предмет: “ИНКАСИРАНЕ НА 

СУМИ ЗА ПОЛЗВАНИ ВиК УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-

ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”, открито Решение №РД-11-10/10.01.2020 г. и публикувано 

обявление за поръчка –комунални услуги  изх. №ОП-04-10/10.01.2020 г., уникален номер на 

поръчката в РОП 00459-2020-0001, включващо пет обособени позиции: Обособена позиция №1 - 

„Инкасиране (събиране) на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове и с 

ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя”; Обособена позиция №2- 

„Инкасиране (събиране)  на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове на 

изпълнителя, със софтуер  и ресурси на Изпълнителя за населени места в общините Попово, 

Опака, Разград, Цар Калоян и Лозница”; Обособена позиция №3- „Инкасиране (събиране)  на 

суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на 

Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя„; Обособена позиция №4- 

„Инкасиране (събиране)  на суми за ползвани ВиК услуги чрез платежни карти, издадени от 

банки и свързаните с тях платежни операции”; Обособена позиция №5- „Инкасиране на суми за 

ползвани ВиК услуги чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции” 

 

І. О Б Я В Я В А М: 

 
1. Класираните  участници  в процедурата по обособени позиции, съгласно   критерият 

за определяне на изпълнител – „ най-ниска цена” и методиката за оценка на предложенияа за 

обособени позиции №4 и №5, както следва:  

Обособена позиция №1 -  „Инкасиране (събиране) на суми в брой за ползвани ВиК 

услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на 

Възложителя”  

1-во място – „Български пощи” ЕАД    с предложена цена  1,20% (едно цяло и двадесет 

процента) от събраните месечни суми. 

Обособена позиция №2- „Инкасиране (събиране)  на суми в брой за ползвани ВиК 

услуги в обособени пунктове на изпълнителя, със софтуер  и ресурси на Изпълнителя за 

населени места в общините Попово, Опака, Разград, Цар Калоян и Лозница”  

1-во място – „Български пощи” ЕАД    с предложена цена  1,20% (едно цяло и двадесет 

процента) от събраните месечни суми. 

Обособена позиция №3- „Инкасиране (събиране)  на суми в брой за ползвани ВиК 

услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със 

софтуер и ресурси на Изпълнителя„  

1-во място – „Изипей” АД   с предложена цена  1,25% (едно цяло и двадесет и пет 

процента) от събраните месечни суми. 

Обособена позиция №4- „Инкасиране (събиране)  на суми за ползвани ВиК услуги чрез 

платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции”  

1-во място – „Изипей” АД  с получена комплексна оценка Ко = 90 точки  

Обособена позиция №5- „Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги чрез небанкови 

платежни карти и свързаните с тях платежни операции”  



1-во място – „Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД   с  получена комплексна оценка Ко 

= 90 точки  

 
2. Участниците, класирани на първо място за изпълнители на съответните обособени 

позиции при следните мотиви:  

2.1. офертите на участниците отговарят на изискванията на възложителя и на 

приложимото право;  

2.2. предложените от участниците ценови параметри не надвишават заложените от 

възложителя пределно допустими комисионн; 

2.3. необходимо е непрекъснатост на услугите, предмет на поръчката, предвид постигане 

целите на възложителя – събиране на дължимите вземания от потребителите на ВиК услуги и 

изтичане на сега действащи договори със същия предмет.  

 

ІІ. Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. На основание  §131 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение 

и допълнение на Закона за обществените поръчки (в сила от 01.01.2020 г.), във връзка с чл.43, 

ал.1 от ЗОП и чл.43, ал.2, т.1 буква „б”,  настоящото решение да се изпрати на  участниците в 

тридневен срок от издаването му. 

 

2. На основание чл.24, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на ЗОП,  настоящото 

решение  да се публикува в профила на купувача по установения ред в деня на изпращането му 

до участниците в електронната преписка на процедурата на адрес http://www.dunav-

rz.com/index.php/customer-profile/177-212019-23-12-2019 

 
Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията  за  защита  на конкуренцията,  

гр. София, бул. Витоша” № 18, тел.: 02 9884070, факс: 02 9807315, електронна поща: 

cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg,  по реда   и  в сроковете, посочени в чл. 197, ал.1, 

т.7, буква „а” и ал.2 от ЗОП.   

 
 Настоящото решение се състави  в пет еднообразни екземпляра – два за възложителя и по 

един за всеки от участниците. 

  
 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: * 

ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ 

Управител на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД 

 

 

В този документ има заличена информация съгласно чл.59 от ЗЗЛД. На мястото на заличената 

информация е поставена * 
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