
 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ”  ЕООД - РАЗГРАД 

 

 Р E Ш Е Н И Е  

№ РД-11-155/06.07.2020 г. 

за класиране на участниците  и обявяване на изпълнител на обществена поръчка 

 
На основание чл. 22, ал.1, т.6 и чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),  

отразени резултати в доклад вх.№РД-15-78/30.06.2020 г. и след като се запознах с цялата 

документация в процедурата, както и с протоколите от работата на комисия, назначена със Заповед 

№РД-11-143/29.06.2020 г. за провеждане на преговори с поканените участници в процедура на 

пряко договаряне  за възлагане на обществена поръчка  с предмет:  „Охранителни услуги за 

нуждите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД Разград”  - обособена позиция №1 - Охранителни 

услуги чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение с реагиране на автопатрулни 

екипи”, открита с Решение № РД-11-134/10.06.2020 г. под № в РОП: 981836 

І. О Б Я В Я В А М: 

1. Класираните  участници  в процедурата, съгласно критерият за възлагане на поръчката 

– „ най-ниска цена”:  

1-во място: „СОД-Разград” ООД гр. Разград с предложена цена 305248,00  (триста и пет 

хиляди двеста четиридесет и осем) лева без ДДС.  

2-ро място: „АСОП - ЩИТ”  ЕООД  гр. Русе с предложена цена 305408,00 (триста и пет 

хиляди четиристотин и осем) лева без ДДС.  

3-то място: „СОТ Нeрон”  ЕООД гр. Разград с предложена цена 305560,00  (триста и пет 

хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС.  

2. Участникът „СОД - Разград” ООД гр. Разград, за изпълнител на поръчката. 

МОТИВИ: 
Участникът „СОД-Разград“ ООД  отговаря на изискванията на възложителя, на ЗОП и ППЗОП. 

По отношение на участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Същият 

отговаря на критериите за подбор. Предоставените от него документи, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, са коректно попълнени от оправомощените за това лица и отговарят на 

изискванията на възложителя  и на ЗОП. Представеното предложение за изпълнение на поръчката 

предоставя цялата необходима информация, свързана с изпълнението на предмета на обществената 

поръчка. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя.  

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, екземпляр от настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до 

участниците на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция. 

2. На основание чл.19а, ал.2, т.1 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/186-062020-10-06-2020 

 

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 и ал.2 от ЗОП.   

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *    

ИНЖ. СТОЯН РАЙКОВ 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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