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На 23.12.2019 година в 11:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-346/23.12.2019 г. комисия в състав: 

Председател:
1. Анна Салапатийска- Старши специалист "Снабдяване"; 

основни членове:
2. Соня Трифонова - Ръководител "ИТ Програмен офис и Контрол";
3. Ангел Петров- Директор "Информационни технологии"; 

и резервни членове:
1. Ангел Петров - Директор "Информационни технологии";
2. Звезделина Борисова -  Мениджър „Снабдяване";
3. Христо Зангов -  Старши специалист „Снабдяване";
4. Елена Петкова -  Старши специалист „Снабдяване";
5. Николета Тричкова -  Старши специалист „Снабдяване";
6. Марияна Братованова -  Старши специалист „Снабдяване";
7. Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
8. Николета Тричкова- Старши специалист "Снабдяване";
9. Кристина Донева -  Старши специалист „Снабдяване";
10. Даниела Панчева- Координатор „Снабдяване";
11. Маргарита Лазарова - Старши мениджър "Правен отдел";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер 50022/AS-243 и предмет 
„Разработване на система за автоматично засичане на подозрителна активност на ИТ системите, чрез преглед на 

системните журнали (logs) и журналите на приложенията", публикувана на 10.12.2019 г. в Регистъра за обществени 
поръчки към АОП под ID номер 9095223, и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести,

разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.
На заседанието на 23.12.2019 от 11:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците, 
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.б от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, 
съгласно поредността в регистъра, в който са описани офертите при подаването им:
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№ 1
Дата и час на подаване: 19.12.2019г.; час 14:59
Участник-фирма: "ЛогСентинел" ЕООД; ЕИК: 200900336
Тел.: 0886 088 054
Факс: -
Имейл: anton.gerunov@logsentinel.com
Представляван от: БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ БОЖАНОВ- Управител

Седалище и адрес на управление:
гр. Варна 9000 
район р-н Одесос
ул. Дебър No 33, вх. 2, ет. 1, ап. 14

№ 2
Дата и час на подаване: 20.12.2019г.; час: 15:52
Участник-фирма: "ГРИД СЪРЧ" ЕООД, ЕИК: 205678868
Тел.: -
Факс: -
Имейл: myanchev@grid-hard.com
Представляван от: Михаил Веселинов Янчев- Управител

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1113 
район р-н Изгрев
ул. Антон Чехов No 40, вх. А, ет. 4, ап. 8

№ 3
Дата и час на подаване: 20.12.2019г.; час:14:59
Участник-фирма: Трифин Хартс" ООД, ЕИК: 205503518
Тел.: -
Факс: -

/ \  II

Аннъ
комисия Стр. 2

mailto:anton.gerunov@logsentinel.com
mailto:myanchev@grid-hard.com
asalapatiyska
New Stamp

asalapatiyska
New Stamp

asalapatiyska
New Stamp



Имейл: n@griffinhearts.com
Представляван от: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ЮЛИЯНА ВИТОМИРОВА ПЕНЕВА- Управители
Седалище и адрес на управление: гр. София 1113

район р-н Изгрев
бул. Сливница No 185, ет. 1

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

На публичното заседание на комисията на 23.12.2019 от 11:00 часа не присъстваха представители по чл. 54, ал.2 от ППЗОП от страна 
на участниците.

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, Комисията извърши следните действия:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участник ЛогСентинел" ЕООД; ЕИК: 200900336 и 
констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП, предложение за изпълнение на поръчката и ценово 
предложение. Трима членове на комисията подписаха Ценовите таблици. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 от ППЗОП и 
цените.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участник "ГРИД СЪРЧ" ЕООД, ЕИК: 205678868 и 
констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП, предложение за изпълнение на поръчката и ценово 
предложение. Трима членове на комисията подписаха Ценовите таблици. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 от ППЗОП и 
цените.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участник "Грифин Хартс" ООД, ЕИК: 205503518 и 
констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП, предложение за изпълнение на поръчката и ценово 
предложение. Трима членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Комисията 
огласи документите по чл. 39 ал. 3 от ППЗОП и цените.

След извършването на горните действия по ал. 3 - 5 от чл. 54 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.
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На закрити заседания, считано от 23.12.2019г. 12:30 часа, Комисията пристъпи към преглед по същество на подадените 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и посочените в обявата документи, които трябва да съдържа офертата, с цел да прецени 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и ЗОП.
Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата от участника ЛогСентинел" ЕООД; ЕИК: 200900336. Комисията 
установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, които са в съответствие с изискванията, посочени в обявата и 
ЗОП.Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата от участника "ГРИД СЪРЧ" ЕООД, ЕИК: 205678868.
Комисията констатира следното:
В офертата на "ГРИД СЪРЧ" ЕООД, ЕИК: 205678868 не е представил следните документи, описани в критерии за подбор на настоящата 
обява:
• Списък на изпълнени от него идентични или сходни дейности (проекти) за предходните 3 години, считано до датата на подаване 
на офертата. Списъкът трябва да съдържа: предмет на извършените дейности, период на изпълнение, стойност и Възложител. От 
списъка трябва да е видно изпълнението на изискванията по-горе.
• Участникът трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена следната информация: 
трите имена на специалиста, образование, професионален опита за ръководителя на проекта и описание на притежаваните 
сертификати.

С оглед описаното, комисията предоставя на участника "ГРИД СЪРЧ" ЕООД, възможност да отстрани констатираните в офертата му 
несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, като изпрати на 23.12.2019г. към участникът "ГРИД 
СЪРЧ" ЕООД, уведомление, съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за отстраняване на констатираната липса и непълнота на информацията, 
свързана с изискванията към личното състояние или критериите за подбор,в срок от три работни дни.
Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата от участника "Грифин Хартс" ООД, ЕИК: 205503518.
Комисията констатира следното:

В офертата на "Грифин Хартс" ООД, ЕИК: 205503518 не е представил следните документи, описани в критерии за подбор на 
настоящата обява:
• Списък на изпълнени от него идентични или сходни дейности (проекти) за предходните 3 години, считано до датата на подаване 
на офертата. Списъкът трябва да съдържа: предмет на извършените дейности, период на изпълнение, стойност и Възложител. От 
списъка трябва да е видно изпълнението на изискванията по-горе.
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• Участникът трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена следната информация: 
трите имена на специалиста, образование, професионален опит,а за ръководителя на проекта и описание на притежаваните 
сертификати.

С оглед описаното, комисията предоставя на участника "Грифин Хартс" ООД, възможност да отстрани констатираните в офертата му 
несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, като изпрати на 23.12.2019г. към участникът 
"Грифин Хартс" ООД, уведомление, съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за отстраняване на констатираната липса и непълнота на 
информацията, свързана с изискванията към личното състояние или критериите за подбор,в срок от три работни дни.

На 02.01.2020г. Комисията се събра да разгледа получените от "ГРИД СЪРЧ" ЕООД, ЕИК: 205678868 и "Грифин Хартс" ООД, 
ЕИК: 205503518 допълнителни документи.

По отношение на участник "ГРИД СЪРЧ" ЕООД, ЕИК: 205678868, комисията установи, че участникът "ГРИД СЪРЧ" ЕООД не е 
представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените настоящата обява в 
изисквания за лично състояние и критерии за подбор.

С оглед направените констатации, комисията предлага на Възложителя да отстрани от процедурата:
На основание чл. 54, ал. 1 т. 5 б. „б" ЗОП Участника "ГРИД СЪРЧ" ЕООД, ЕИК: 205678868, със седалище: гр. София 1113
район р-н Изгрев, ул. Антон Чехов No 40, вх. А, ет. 4, ап. 8, представлявано от Михаил Веселинов Янчев- Управител.

По отношение на участник "Грифин Хартс" ООД, ЕИК: 205503518, комисията установи, че участникът "Грифин Хартс" ООД не е 
представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените настоящата обява в 
изисквания за лично състояние и критерии за подбор.

С оглед направените констатации, комисията предлага на Възложителя да отстрани от процедурата:
На основание чл. 54, ал. 1 т. 5 б. „б" ЗОП Участника "Грифин Хартс" ООД, ЕИК: 205503518, със седалище: гр. София 1113
район р-н Изгрев, бул. Сливница No 185, ет. 1, представлявано от Николай Ангелов Ангелов и Юлияна Витомирова Пенева- 

Управители.

Комисията разгледа документите от техническото предложение на участника, чиито документи за лично състояние и критериите 
за подбор отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП и установи следното: А ц
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1. ЛогСентинел" ЕООД; ЕИК: 200900336- е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и 
същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

Комисията извърши оценка на допуснатата до оценка оферта на участника ЛогСентинел" ЕООД; ЕИК: 200900336, 
съответстваща на условията за изпълнение на поръчката, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея, по 
критерий за възлагане „най-ниска цена" въз основа на методика описана в обявата.

1. ЛогСентинел" ЕООД; ЕИК: 200900336 е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на 
възложителя.

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на участника, съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена", 
съобразно условията и методиката, описана в документацията за участие.

УЧАСТНИК Обща стойност 

(в лева без ДДС

Получени точки

"ЛогСентинел" ЕООД 35 000.00 ЮОт.

Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиято оферта отговаря на 
обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП, както следва:
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1. "ЛогСентинел" ЕООД; ЕИК: 200900336, седалище и адрес на управление:гр. Варна 9000, район р-н Одесос, ул. Дебър No 33, 
вх. 2, ет. 1, ап. 14, Представлявано от БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ БОЖАНОВ- Управител.

На основание направените констатации и извършената оценка, комисията предлага на Изпълнителния директор на „Софийска 
вода" АД да се подпише договор за „Разработване на система за автоматично засичане на подозрителна активност на ИТ системите, 
чрез преглед на системните журнали (logs) и журналите на приложенията" с "ЛогСентинел" ЕООД.

Работата на Комисията завърши на ..... 2020 г. с подписване на настоящия протокол.
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