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На 07.05.2020 година в 11:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-91/07.05.2020 г. комисия в състав: 
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се събра Във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП) 50864/AS-285 и предмет „Поддръжка на 
ниво Basis на продукционна среда на система за фактуриране на „Софийска вода" АД - SAP IS - U и продукционен модул за рипортинг 
BW", публикувана на 10.04.2020 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9098027, удължен срок за подаване на 
оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, публикуван на 30.04.2020 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 
9098395, 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 07.05.2020 от 11:30 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: На 29.04.2020 г. в 12:38 часа

Участник-фирма:
„ФОРАБИЛИТИ" ЕООД, 175390177.
Участникът няма да използва подизпълнители.

Тел.: + 359 899990333
Факс: N/A
Имейл: Dimitar.merakov@forability.com

Представляван от: Невина Меракова- Управител

Седалище и адрес на управление:
гр. София, ж.к Яворов, бл. 72

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 07.05.2020 от 11:30 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 подадената оферта на „ФОРАБИЛИТИ" ЕООД, ООД 175390177; седалище 
и адрес на управление: гр. София, ж.к Яворов, бл. 72; Невина Меракова- Управител и оповести нейното съдържание. Комисията 
установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценова таблица. 
Трима членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Комисията огласи 
документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

След извършването на горните действия по ал. 3 - 5 от чл. 54 ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.
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Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и предложението за изпълнение на поръчката от 
офертата на „ФОРАБИЛИТИ" ЕООД. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители. Комисията установи следните 
несъответствия:

• В т.2 от обявата „КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР,, Възложителя е описал следните изисквания:

На поредица от закрити заседания Комисията пристъпи към преглед по същество на подадените документи по чл. 39, ал. 2
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.

Изискване: - поне 1 /един/ специалист за SAP Basis (SAP System Administration), c виеше образование в едно от следните 
професионални направления: „Компютърни системи и технологии" или „Компютърни науки" (съгласно Класификатора на областите на 
висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.) или еквивалентна образователна степен, 
когато е придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените професионални направления, който има поне 7 години професионален 
опит в дейности свързани със SAP Basis (SAP System Administration) и поне 7 изпълнени дейности в областта на SAP Basis (SAP System 
Administration).

Доказване:

Участниците следва да посочат информацията относно съответствието с изискването в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 
технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП

В офертата на участника е описано, че „Специалист 1", „Специалист 2" и „Специалист 3" притежават опит SAP Basis (SAP System 
Administration! 13 (тринадесет) години, но липсва описание на стажа на специалистите, както и липсва описание на проектите и 
посочване на брой изпълнени дейности в областта на SAP Basis (SAP System Administration!.

Изискване: - поне 1 /един/ специалист, който има поне 5 години специфичен SAP Basis професионален опит, свързан със SAP 
BW системи, с виеше образование в едно от следните професионални направления: „Компютърни системи и технологии" или 
„Компютърни науки" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС 
№ 125 от 2002 г.) или еквивалентна образователна степен, когато е придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените 
професионални направления и има и поне 3 изпълнени дейности в областта на SAP Basis, свързани със SAP BW системи.
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Доказване:

Участниците следва да посочат информацията относно съответствието с изискването в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В:
технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП

В офертата на участника е описано, че „Специалист 1" и „Специалист 3" притежават опит свързан със SAP BW системи „ 
Специалист 1" 11 (единадесет) години, а „Специалист 3" 16 ('шестнадесет') години, но липсва описание на стажа на специалист, както и 
липсва описание на проектите и посочване на брой изпълнени дейности в областта на SAP Basis, свързани със SAP BW системи .

Изискване: - поне 1 /един/ специалист, с виеше образование в едно от следните професионални направления: „Компютърни 
системи и технологии" или „Компютърни науки" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните 
направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.) или еквивалентна образователна степен, когато е придобита в чужбина, в 
еквивалентни на посочените професионални направления, който има познания на Sybase база данни, има поне 5 години 
професионален опит и поне 3 изпълнени дейности в областта на Sybase база данни.

Доказване:

Участниците следва да посочат информацията относно съответствието с изискването в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 
технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП

В офертата на участника е описано, че „Специалист 1" притежава опит свързан със Sybase база данни 8 (осем! години, но 
липсва описание на стажа на специалист, както и липсва описание на проектите и посочване на брой изпълнени дейности в областта 
на Sybase база данни

Изискване: - поне 1 /един/ специалист, с виеше образование в едно от следните професионални направления: „Компютърни 
системи и технологии" или „Компютърни науки" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните 
направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.) или еквивалентна образователна степен, когато е придобита в чужбина, в 
еквивалентни на посочените професионални направления, който има познания в оптимизация и бързодействие на SAP BW 
системи,който има поне 5 години професионален опит и поне 3 изпълнени дейности в областта на оптимизация и бързодействие на SAP 
BW системи.

Доказване:
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Участниците следва да посочат информацията относно съответствието с изискването в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В:
технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП

В офертата на участника е описано, че „Специалист 1" има познания в оптимизация и бързодействие на SAP BW системи 
„Специалист 1" и опит 11 (единадесет) години, както и липсва описание на проектите и посочване на брой изпълнени дейности в 
областта на оптимизация и бързодействие на SAP BW системи

Изискване: - поне 1 /един/ специалист, с виеше образование в едно от следните професионални направления: „Компютърни 
системи и технологии" или „Компютърни науки" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните 
направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.) или еквивалентна образователна степен, когато е придобита в чужбина, в 
еквивалентни на посочените професионални направления, който има познания за системен мониторинг и SAP Solution Manager 
мониторинг, който има поне 5 години професионален опит и поне 3 изпълнени дейности в областта на системен мониторинг и SAP 
Solution Manager мониторинг.

Доказване:

Участниците следва да посочат информацията относно съответствието с изискването в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 
технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП

В офертата на участника е описано, че „Специалист 2 " има познания за системен мониторинг и SAP Solution Manager мониторинг 
и стаж 11 (единадесет) години, но липсва описание на стажа на специалиста, както и липсва описание на проектите и посочване на 
брой изпълнени дейности в областта на системен мониторинг и SAP Solution Manager мониторинг.

Изискване: - поне 1 /един/ специалист, с виеше образование в едно от следните професионални направления: „Компютърни 
системи и технологии" или „Компютърни науки" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните 
направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.) или еквивалентна образователна степен, когато е придобита в чужбина, в 
еквивалентни на посочените професионални направления, който има познания в Linux операционна система и има поне 5 години 
професионален опит с Linux операционна система.

Доказване:
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Участниците следва да посочат информацията относно съответствието с изискването в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В:
технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП

В офертата на участника е описано, че „Специалист 1" и „Специалист 3" притежават опит свързан Linux операционна система . „ 
Специалист 1 " 11 (единадесет) години, а „Специалист 3" 16 ('шестнадесет') години, но липсва описание на стажа на специалистите.

С оглед описаното, комисията предоставя на участника „ФОРАБИЛИТИ" ЕООД, възможност да отстрани констатираните в 
офертата му несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, като изпрати на 11.05.2020г. към 
участникът „ФОРАБИЛИТИ" 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.

На 15.05.2020г. в 10:00 часа комисията се събра да разгледа получените от „ФОРАБИЛИТИ" ЕООД допълнителни документи 
подписани с електронен подпис и изпратени от участникът на „ФОРАБИЛИТИ" ЕООД 13.05.2020г. в 15:02 часа.

Участникът „ФОРАБИЛИТИ" ЕООД е представил следните документи:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец, приложен в документацията за 
обществената поръчка.

Комисията прегледа допълнително подадения ЕЕДОП и установи, че липсва описание на стажа на специалистите, 
както и липсва описание на проектите и посочване на брой изпълнени дейности на всеки един от специалистите.

С така предоставената допълнително изискана информация Възложителя счита, че участника не е отстранил 
констатираните несъответствие и комисията приема, че участникът не съответства на критериите за подбор.

С оглед на описаните несъответствия, комисията предлага на възложителя участника „ФОРАБИЛИТИ" ЕООД да бъде 
отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 54, ал.1, т.5, б. ,"б", предл. 2 от ЗОП, тъй като 
комисията е установила, че участникът е не е предоставил изискваща се информация, свързана с изпълнението на 
критериите за подбор, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.
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Комисията предлага на възложителя да прекрати обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП) ) с 
номер 50864/AS-285 и предмет „Поддръжка на ниво Basis на продукционна среда на система за фактуриране на „Софийска вода" АД - 
SAP IS - U и продукционен модул за рипортинг BW" на основание чл. 110 ал. 1 т. 2 от ЗОП, защото единствената подадена оферта не 
отговаря на условията за представяне.

Работата на Комисията завърши на 22.05.2020 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настояи
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