
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 04.06.2020 г. от 11:00 часа, комисия, назначена със Заповед № СН-125/04.06.2020 г., на основание чл.104 от ЗОП и чл.54 -  61, от 
ППЗОП в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Грета Събева - Старши специалист „Снабдяване“;
2. Анна Салапатийска - Експерт "Управление на ИТ процеси";
3. Маргарита Лазарова - Старши мениджър "Правен отдел"; 
и резервни членове:
4. Звезделина Борисова -  Мениджър отдел Снабдяване;
5. Николета Тричкова - Старши специалист “Снабдяване”;
6. Христо Зангов - Старши специалист “Снабдяване”;
7. Сергей Поборников -  Старши специалист “Снабдяване”;
8. Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
9. Елена Петкова - Старши специалист “Снабдяване”;
10. Мариана Братованова - Старши специалист “Снабдяване”;
11. Кристина Донева - Старши специалист “Снабдяване”;
12. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
13. Елена Петрова - Юрисконсулт;
14. Анелия Петрова -  Юрисконсулт "Правен отдел";
15. Самуил Нинов - Ръководител група "ИТ инфраструктура";
16. Георги Караниколов- ИТ Програмен офис и Контрол" Експерт "Бизнес анализи и разработване на проекти";
17. Десислава Николчева- Поддръжка крайни потребители Ръководител група" Поддръжка крайни потребители";
18. Ангел Петров- Директор "Информационни технологии".

се събра във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП) 
с №  ТТ001922 с предмет: „Удължаване на гаранционната поддръжка на решение за защита от бедствия и аварии на 
съществуващата система за обслужване на клиенти на "Софийска вода" АД -  SAP”, открита с Решение СН-70/31.03.2020 г. на 
Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление с ID 970213 в РОП на 31.03.2020 г., под номер 00435-2020-0021, да отвори 
представените оферти и да оповести документите, съдържащи се в Опаковката с офертата в съответствие с изискванията на ЗОП.

Комисията получи от Възложителя списък на участниците подали оферти и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и пристъпи към отваряне 
и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.
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№ 1

Дата и час на подаване: 03.06.2020 г. в 9:46 ч.

Участник- фирма: „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ЕИК: 831131023

Адрес за кореспонденция: гр. София 1528, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, сграда 6, ет. 3

Тел.: +359 2 965 17 10
Факс: +359 2 975 16 10
e-mail: sntfesnt.bg
Представлявана от: Злати Стойчев Петров -Управител

Адрес на управление: гр. София 1528, район р-н Искър, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, сграда 6, ет. 3

Поради невъзможност да присъства на заседанието на комисията, основният член Маргарита Лазарова -  Старши мениджър Правен отдел 
беше заместена от резервен член Звезделина Борисова -  Мениджър отдел Снабдяване.

Членове на комисията подписаха декларации в съответствие с изискването на чл. 51, а. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На откритото заседанието на комисията присъства следният представител на участника:
- Милка Атанасова -  упълномощен представител на „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
Присъствието и е отразено в присъствен лист, като към него е приложено и пълномощното на представителя на участника.

При спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), комисията извърши следните 
действия:
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника „С& Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД, оповести нейното съдържание и 
провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Трима от членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията приключи.
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На закрити заседания, считано от 14 ч. на 06.04.2020 г., комисията разгледа по същество подадените документи и информация по чл.39, 
ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя:
Комисията пристъпи към разглеждане по същество на подадените документи съдържащи се в Опаковката с оферта на участника „С&Т 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД и установи, че:
1. Офертата съответства на изисквания към личното състояние;
2. По отношение на минималните изисквания за технически и професионални способности, комисията установи, че в част IV 
„Критерии за подбор”, Буква В: Технически и професионални способности, т.6., участникът не е посочил датите на завършените 
проекти от Цветелин Симеонов Симеонов. За комисията не става ясно дали проектите са текущи или приключени. Изискването 
на възложителя посочено в „Инструкции към участниците”, т.14.3.2.8. е: „Минимум 1 (един) специалист, който:
• да е взел участие в най —малко два завършени проекта в които да се е занимавал с мрежовите технологии и мрежовите продукти, 
същите или еквивалентни на наличните при Възложителя, произведени от Cisco_)l
• да притежава сертификат Certified Network Associate (CNA) или еквивалент.

С изключение на посоченото по-горе несъответствие, останалите документи от офертата на участника „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
съответства на критериите за подбор.

Комисията, на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, предоставя възможност на участникът „С&Т 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, да отстрани посоченото по-горе несъответствие, в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия 
протокол.

Участникът „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на когото е установена непълнота към критериите за подбор, може да представи на комисията 
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в запечатана непрозрачна опаковка с 
надпис „Документи по чл.54, ал.9 от ППЗОП за публичното състезание по (ЗОП) с № ТТ001922 и предмет: „Удължаване на 
гаранционната поддръжка на решение за защита от бедствия и аварии на съществуващата система за обслужване на клиенти на 
"Софийска вода" АД -  SAP”. Съгласно документацията за обществена поръчка ЕЕДОП се представя в електронен вид (еЕЕДОП), 
изготвен по начин, посочен в документацията и подписан цифрово от задължените по чл.54, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.40 от ППЗОП.

Допълнителните документи се подават в посочения срок. Документите се подават в Деловодството на „Софийска вода” АД, град София 
1766, район Младост, ж.к. Младост IV, ул. „Бизнес парк” №1, сграда 2А, участникът следва да има предвид, че работното време на 
Деловодството е от 08:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден.

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.

Работата на Комисията приключи на ... ..06.2020 г. в ....... ч. с подписване на настоящия Протокол
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