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ПР О Т О К О Л  №1

На 05.04.2019 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-74/05.04.2019 г. комисия в състав:
Старши специалист Снабдяване

-  Ръководител „ИТ Програмен офис и контрол"
Мениджър "Финансов контрол на капиталовите разходи"
Юрисконсулт;

ки- Старши специалист "ИТ сигурност"
I

-  Финансов контрольор
ва -  Мениджър Правен отдел; 
рисконсулт;
■ Юрисконсулт 
рисконсулт
>а - Старши специалист „Снабдяване"; 
гарши специалист „Снабдяване";
>в -  Старши специалист „Снабдяване"; 
ши специалист „Снабдяване"; 
тарши специалист „Снабдяване";
- Старши специалист „Снабдяване"; 
чова- Старши специалист „Снабдяване";

Мениджър „Снабдяване"

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер ТТ001820 и предмет „ТТ001878 
„Подновяване на лицензи към софтуерен продукт за цялостна защита на компютърни системи -  Trend Micro 
SmartProtection Complete за 900 работни места с включена техническа поддръжка"., открита с Решение СН-213/09.09.2019 г. 
на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 09.09.2019 г. под номер 00435-2019-0063, и на основание чл.103 
от ЗОП и правилата определени в ППЗОП, да отвори представените оферти, да оповести съдържанието им и да провери наличието на 
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

На публичното заседание на Комисията на 02.10.2019г. 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 протокола на основание чл.48, ал.6 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:
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№ 1
Дата и час на подаване: 01.10.2019 г., 16:12 ч.
Участник- фирма: „КОРУС" ООД, ЕИК 131152628
Адрес за 
кореспонденция:

гр. София, бул. Сливница 141-143, ет.2

Тел.: 02/9809179
Факс: -
И-мейл: chorus@chorus.bg

Представлявана от: Любомир Георгиев Владимиров и Владимир 
Младенов Александров - Управители

След запознаване със съдържанието на регистъра за подадени оферти членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха 
декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП.

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

1. „КОРУС" ООД, ЕИК 131152628:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и констатира 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", след което Комисията извърши действията, посочени 
в чл.54, ал.4 и 5 от ППЗОП:

• Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

На поредица от закрити заседания, считано от 11:00 часа на 02.10.2019 г. членовете на комисията разгледаха по същество подадените 
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.
След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи следното:

1. Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е подписан с квалифициран 
електронен подпис от Любомир Георгиев Владимиров -  управител.
Участникът е представил изисканата по т.15.1.1.1 от инструкциите „Информация относно правно-организационната форма, под 
която участникът осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл. 55, ал.З 
от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат (по образец).
Информацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.
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Задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл. 55, ал.З от ЗОП са лицата, които представляват участника, членовете на 
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
тези органи и са посочени в чл. 40 от ППЗОП.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, информацията се представя за всеки от участниците в него.
Информацията се представя и за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката - когато е приложимо"
В представената информация т. 15.1.1.1 от инструкциите е посочил, че правно организационната форма на участника е Дружество 
с ограничена отговорност и задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника са: Любомир Георгиев Владимиров и Владимир Младенов Александров - 
Управители
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са: няма посочени
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен 
на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: няма посочени
След извършена от комисията служебна проверка в Търговски регистър към Агенция по вписванията се установи, че правно 
организационната форма на дружеството е Дружество с ограничена отговорност, управители на дружеството са Любомир 
Георгиев Владимиров и Владимир Младенов Александров.
С оглед направената проверка, комисията счита, че е налице несъответствие в офертата на участника, тъй като представеният 
ЕЕДОП не е подписан от всички лица, посочени в Декларацията за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, 
ал.З от ЗОП. Съгласно т. 17.2 от инструкциите Попълненият ЕЕДОП трябва да бъде подписан от задължените лица, посочени в 
чл. 40 от ППЗОП, с посочване на име и качеството на лицето (лицата), кое/ито го подписва/т.

С оглед описаното, комисията предоставя на участника „КОРУС" ООД, ЕИК 131152628 възможност да отстрани 
констатираните в офертата му несъответствия.

С изключение на констатираните по-горе несъответствия и липси, участникът „КОРУС" ООД, ЕИК 131152628 е представил 
изискуемите от Възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка 
и документацията за участие изисквания, включително в останалата си част отговарящи на изискванията за лично състояние и критерии 
за подбор.
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Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.9 и 11 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите за участие. Участниците 
могат да предоставят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация.

Допълнителните документи се подават в посочения срок съгласно изискването в документацията за участие: Всички действия на 
възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на информация се извършва чрез факс, пощенска или друга куриерска услуга 
с препоръчана пратка с обратна разписка , по електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен 
подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

В случай че документите се подават в Деловодството на „Софийска вода" АД, гр. София 1766, район Младост IV,, ул. „Бизнес парк" №1, 
сграда 2А, участникът следва да има предвид, че работното време на Деловодството е от 8:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден.

След изтичане на срока за подаване на допълнителните документи Комисията на закрито заседание ще пристъпи към разглеждането 
им.

Работата на комисията завърши на . . . . L Q , if i. . . , . M ile ............ .... с подписване на настоящия протокол.
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