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П Р О Т О К О Л

На 15.11.2019 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-303/15.11.2019 г. комисия в състав:

злист "Снабдяване";

"Канализационно моделиране";
:ки специалист,

ел "Канализационни проекти";

изнес анализатор;
1огистика и трансформации;
<ър „Снабдяване", 
пециалист„Снабдяване"; 
пециалист „Снабдяване"; 
злист „Снабдяване"; 
зет „Снабдяване";
1 специалист„Снабдяване"; 
зциалист „Снабдяване"; 
диалист „Снабдяване"; 
р „Снабдяване",

се събра Във връзка с обява за събиране на оферти - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 49772/Н2-4722 и 
предмет Надграждане на 16 броя дъждомерни станции, инсталиране и внедряване на \/\/АР базиран интерфейс и доставка на два броя 
дъждомерни станции, работещи на кобилков принцип, съвместими със съществуващите, публикувана на 01.11.2019 г. в Регистъра за 
обществени поръчки към АОП под Ю номер 9094145, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП 
публикувана на 12.11.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под Ш номер 9094418 и на основание чл. 97 от ППЗОП и 
правилата определени в ЗОП и ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-10 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на подадените от 
участниците оферти за участие в процедурата, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:
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№ 1
Дата и час на подаване: 13.11.2019 г. в 14:05 часа
Участник- фирма: „Сайънтакт-БГ' ООД, ЕИК 201764323
Седалище и адрес на 
управление:

гр. София 1734, ул. "проф. Кирил Попов" №46, ет. 
1, ап. офис 4

Тел.: 02 4684867
Факс: 02 4269330
Имейл: 5а1е5@5с1еп1ас1.сот; Ьд@5С1еп1ас1:.сот

Представляван от: Николаос Маманис - Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София 1734, ул. "проф. Кирил Попов" №46, ет. 
1, ап. офис 4

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците - Светлин Иванов и Маргарита 
Касабова - упълномощени представители на участника ,,Сайънтакт-БГ' ООД.
Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, комисия в състав разгледаха по същество
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1. „Сайънтакт-БГ" ООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
1.1. Участникът е представил един брой Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец) - подписана от Николаос Маманис, в 

качеството си на управител. Съгласно справка в Търговски регистър управители са две лица, като за другото лице, управител - 
Анастасиос Маманис не е представена Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец) - съгласно изискванията в Закон за 
обществените поръчки и посоченото в образеца на декларацията, а именно „Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, 
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника".

С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията е указала с писмо изх. №СВ-4171/19.11.2019 г., в срок от 
3 (три) работни дни от получаване на уведомлението, участникът да представи съответната информация, за да бъдат отстранени 
непълнотите или несъответствията, и от която да се установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя за лично състояние 
и критерии за подбор.
След изтичане на определения в писмо изх. №СВ-4171/19.11.2019 г. срок комисията продължи своята работа, като отвори и разгледа 
представените от участника допълнителни документи. Комисията констатира, че участникът ,,Сайънтакт-БГ' ООД е отстранил 
констатираните от комисията липси и несъответствия и е представил изискуемият в посоченото по-горе писмо документ, като 
представеният допълнително документ е в съответствие с изискванията на обявата и на ЗОП за лично състояние и критерии за подбор. 
Комисията продължи своята работа, като разгледа представеното техническото предложение на участника ,,Сайънтакт-БГ' ООД и 
констатира следното:
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1. Участникът е представил изисканите в т. 3.11. - 3.16., вкл., от обявата документи, които отговарят на условията на обявата и 
изискванията на Възложителя.

Комисията извърши оценка на офертата съответстваща на определените в обявата условия, по критерий „най-ниска цена" и съгласно 
описаната в обявата методика за оценка.

№ Наименование на участника, 
предложил офертата

Оценявано предложение на участника - стойност в клетка „Общо", която се получава като сума от 
всички стойности в колона „Обща цена (лв.), без ДДС"

1 „Сайънтакт-БГ' ООД 64960,00

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия, както следва:

1. „Сайънтакт-БГ' ООД, със седалище и адрес на управление - гр. София 1734, ул. "проф. Кирил Попов" №46, ет. 1, ап. офис 4, 
представлявано от Николаос Маманис - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. Сайънтакт-БГ' ООД, със седалище и адрес на управление - гр. София 1734, ул. "проф. Кирил Попов" №46, ет. 1, ап. офис 4, 
представлявано от Николаос Маманис - Управител, за изпълнител на Надграждане на 16 броя дъждомерни станции, инсталиране и 
внедряване на \Л/АР базиран интерфейс и доставка на два броя дъждомерни станции, работещи на кобилков принцип, съвместими със 
съществуващите.

Работата на Комисията завърши на Л.Ф.:.Л.Л:Л/2.Л:.ЛЛ.. с подписване на настоящия протокол.

жол:

Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД
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