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ПРОТОКОЛ №1

На 21.02.2020 година в 10:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед с номер СН-34/21.02.2020 г. 
комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Донева -  Старши специалист “Снабдяване”; 
и членове:
2. Ангел Петров -  Директор „Информационни технологии“;
3. Соня Трифонова -  Ръководител „ИТ Програмен офис и контрол“; 
и резервни членове:
4. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър „Правен отдел“ ;
5. Николета Тричкова -  Старши специалист “Снабдяване” ;
6. Христо Зангов -  Старши специалист “Снабдяване”;
7. Даниела Панчева -  Координатор „Снабдяване“;
8. Анна Салапатнйска -  Старши специалист “Снабдяване”;
9. Мариана Братованова -  Старши специалист “Снабдяване”;
10. Иван Къчев -  Старши специалист Снабдяване;
11. Анелия Петрова- Юрисконсулт;
12. Елена Петрова -  Юрисконсулт;
13. Петя Иванова -  Юрисконсулт;
14. Елена Петкова -  Старши специалист „Снабдяване“;
15. Сергей Поборннков -  Старши специалист “Снабдяване”;
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се събра за отваряне, разглеждане и оценка на офертите, получени във връзка с обява за събиране на оферти - 
процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер 50491/KD-365 и предмет „Предоставяне на 
обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт 
GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на SCADA системи и Телеметрия на Възложителя.“,
публикувана в Портала за обществени поръчки към АОП под номер 9096254 на 07.02.2020 г. и информация за 
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в Портала за обществени поръчки към 
АОП под номер 9096424 на 17.02.2020 г., и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП.

На публичното заседание на Комисията на 21.02.2020 г. от 10:30 часа за отваряне на представените оферти 
присъства Дария Благоева -  упълномощен представител на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД.

Комисията, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и членовете й подписаха 
декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8 и по чл. 51, ал 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, пристъпи 
към отваряне на единствената подадена оферта за участие както следва:

№ 1
Д ата  и час на подаване: 17.02.2020 г., 16:07 ч.

Участник  - фирма:
„Българска телеком уникационна  

ком пания“ ЕАД
ЕИК 831642181

Адрес за кореспонденция:
Гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 
шосе“ № 115 И

Тел.: 0879 556005
Ф акс: 02/943 3444
И м ейл: bid sSvivacom. b «

П редставлявана от:
Атанас Илиев Добрев -  Изпълнителен 
директор

А дрес на управление:
Гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 
шосе“ № 115 И
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При спазване на съответните изисквания посочени в Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП) и като извърши действията, посочени в чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне 
и преглед на подадената от Участника оферта за участие, съгласно входящия регистър:

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и 
обяви ценовото предложение, като членовете на Комисията подписаха гърба на техническото и ценовото 
предложение.

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

На закрито заседание, на 03.02.2020 г. основните членове на комисията в състав Кристина Донева, Ангел Петров и 
Соня Трифонова разгледаха по същество документите на участника и направиха следните констатации:

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД - Представените от Участника документи отговарят на 
обявените изисквания, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.

Комисията извърши оценка на офертата, която отговаря на изискванията на Възложителя и съответстваща на 
определените в обявата условия по критерий „най-ниска цена“, както следва:

ОЦЕНКА
# Участник Обща годишна стойност Получени точки

1. „Българска телекомуникационна компания“ 
ЕАД 59 000,00 100

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

1. На първо място: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД.
Комисията предлага на Възложителя да избере класираният на първо място „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД с ЕИК: 831642181, адрес: гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115 И, тел: 0879 
556005; факс: 02/943 3444, e-mail: bids@vivacom.bg, представлявано от Атанас Илиев Добрев -  Изпълнителен 
директор, за изпълнител и да сключи договор с предмет „Предоставяне на обществени електронни съобщителни
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услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на 
SCADA системи и Телеметрия на Възложителя.“ на стойност 59 000 лв. без ДДС.

Работата на Комисията приключи на 2020

„Софийска вода“ АД

г. с подписване на настоящия Протокол.
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