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ПР ОТОКОЛ  №1
На 06.03.2020 година в 11:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-43/06.03.2020г. комисия в 

състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

членове:

ще

ранд";

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001908 
„Удължаване на гаранционна поддръжка (хардуерна и софтуерна) и услуги по осигуряване на висока наличност на 
данните на дискови масиви HUS 130 и HUS 110“, открита с Решение СН-26/11.02.2020 г. на Възложителя „Софийска 
вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 11.02.2020г. под номер 00435-2020-0005, да отвори представените оферти за 
участие, да оповести съдържанието им и да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
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На публичното заседание на Комисията на 06.03.2020г. от 11:00 часа за отваряне на представените оферти не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, 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.9 и 13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за 
участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра в който са описани офертите при подаването им.

№
1

Дата и час на подаване: 13.06.2019 г., 14:57ч.

Участник - фирма:
„С&Т България" ЕООД, ЕИК:831131023

Адрес за кореспонденция: гр. София 1528, Бул."Искърско шосе" No.7, Търговски център „Европа", сграда 6, ет.З
Тел.: 02/9651710;
Факс: 02/9751600
Имейл: snt@snt.com

Представлявана от:
Злати Стойчев Петров

Адрес на управление: гр. София 1528, Бул."Искърско шосе" No.7, Търговски център „Европа", сграда 6, ет.З

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участника.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на единствения Участник и констатира, че същата 
съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

Съгласно заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“. В тази връзка Председателят връчи документите, свързани с 
обществената поръчка на представител на отдел „Снабдяване“ за съхранение в посочения отдел.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
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На поредица от закрити заседания, считано от 06.03.2020г. Комисията разгледа по същество документите в офертата на 
Участника по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя.

След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП представени от „С&Т България“ БООД, ЕИК:831131023, 
комисията установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние на участника и критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

На следващо заседание комисията прегледа техническото предложение от офертата на допуснатият участник „С&Т 
България“ ЕООД, БИК:831131023 и констатира, че участникът е представил техническо предложение, което отговаря на 
изискванията на Възложителя.

Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника на 02.04.2020 г. от 09:00 ч.
В тази връзка на 27.03.2020г., комисията публикува в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача от 

сайта на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови 
параметри“.

На публичното заседание на комисията, проведено на 02.04.2020 г. от 09:00 ч. не присъстваха упълномощени 
представители на участника.

Комисията отвори и оповести документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „С&Т 
България“ БООД, ЕИК:831131023 ЕООД. Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик 
„Предлагани ценови параметри“.

С извършване на описаните по-горе действия, публичната част от заседанието на комисията приключи.

На поредица закрити заседания, считано от 02.04.2020 г., комисията прегледа по същество подадените документи, 
съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „С&Т България“ ЕООД, ЕИК:831131023 и установи 
тяхното съответствие е изискванията на възложителя.

След посочените по-горе действия и констатации, 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:
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Офертата на участника, които отговарят на изискванията на документацията за обществената поръчка, ще бъдат 
оценени по показател „най-ниска цена”.

На оценка подлежи стойността в клетка “ОБЩО“ от ценовата таблица.
Участникът е най-ниска оферирана стойност „Общо“ получава 100 точки. Оценката на всеки от останалите участници се 

получава като най-ниската стойност „Общо“ се умножи по 100 и резултатът се раздели на оферираната от съответния 
участник стойност „Общо“ и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

След приключване на откритата част на заседанието, комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи 
се в плик „Предлагани ценови параметри” на участника, е цел да констатира тяхното съответствие е изискванията, поставени 
от възложителя. Участникът е попълнил всички клетки в ЦЕНОВА ТАБЛИЦА.

Предложените от участника цени подлежащи на оценка са следните:

ОПИСАНИЕ Цена без ДДС, в лв. за 

месец

Месечна поддръжка (24 х 7 с фиксирано  
време за отстраняване на пробяема- 
сяедващ ият работен ден) на оборудването, 
описано в т.1.1 от Приложение № 1 
Техническа спецификация за HUS 110

379.00

Месечна поддръжка (24 х 7 с фиксирано  
време за отстраняване на проблема- 
следващ ият работен ден) на оборудването, 
описано в Приложение № 1 Техническа  
спецификация за HUS 130

537.00

ОБЩ О

916.00
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След посочените по- горе действия и констатации, Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на 
участника.

УЧАСТНИК стойността в клетка "ОБЩО" от 
ценовата таблица

Получени точки

„С&Т България" ЕООД 916.00 ЮОт.

С оглед посоченото настоящия протокол, комисията предлага на Възложителя класиране на участника 
„С&Т България“ ЕООД, ЕИК 131152628 на първо място.
Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя да сключи договор е класирания на първо място 

участник, а именно:

1. „С&Т България“ ЕООД, ЕИК 131152628, адрес: гр. София 1528, Бул."Искърско шосе" No.7, Търговски център „Европа“, 
сграда 6, ет.З, представлявано от Злати Стойчев Петров -  Управител.
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Работата на Комисията приключи на 22.04.2020 г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол отразява изцяло работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците, 
подали оферти за участие в настоящата процедура, протоколът е окончателен и се предава за утвърждаване от Възложителя, 
съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл. 106 от Закона за обществените поръчки.

Утвърдил:

Дата 22.04.2020 г.
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