
П Р О Т О К О Л

На 19.06.2020 година в 11:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-146/19.06.2020 г. комисия в състав: 
Председател:

1. Анна Салапатийска -  Експерт управление на ИТ процеси; 
основни членове:

2. Кристина Донева -  Старши специалист „Снабдяване
3. Веселина Гаджева -  Мениджър "Статегически услуги"; 

и резервни членове:
1. Ангел Петров - Директор "Информационни технологии";
2. Свилен Габровски -  Директор "Логистика и доставки";
3. Звезделина Борисова -  Мениджър „Снабдяване”;
4. Христо Зангов -  Старши специалист „Снабдяване”;
5. Георги Караниколов -  "Бизнес анализи и разработване на проекти"
6. Десислава Николчева -  Ръководител група "Поддръжка крайни потребители"
7. Блена Петкова -  Старши специалист „Снабдяване”;
8. Николета Тричкова -  Старши специалист „Снабдяване”;
9. Марияна Братованова -  Старши специалист „Снабдяване“;
10. Иван Къчев -  Старши специалист “Снабдяване”;
П.Грета Събева -  Старши специалист “Снабдяване”;
12. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър "Правен отдел";

се събра Във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП) 51052/KD-433 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 03.06.2020 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9099167, удължен срок за 
подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, публикуван на 15.06.2020 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП 
под ID номер 9099840, 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 19.06.2020 от 11:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците, 
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 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 15.06.2020 г. в 12:34 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

Поради невъзможност да присъстват основните членове на комисията Кристина Донева -  Старши специалист „Снабдяване " и 
Веселина Гаджева -  Мениджър "Статегически услуги", същите бяха заместени от резервни член -  Елена Петкова -  Старши 
специалист „Снабдяване” и Николета Тричкова -  Старши специалист „Снабдяване”.

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 19.06.2020 от 11:00 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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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.

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. 1 от обявата в т.ч.: Основания за отстраняване, отнасящи се за личното състояние на участниците:

1.1. За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 3, 4, 5 от
ЗОП:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

□ (чл.54, ал.1, т.З) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 
кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

□ (чл.55, ал.1, т.1) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, 
или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил 
дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от 
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

□ Участникът декларира липсата на съответните основания за отстраняване в Раздели А, Б и В на Част III: Основания за 
изключване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец, приложен в документацията за 
обществената поръчка.

В приложения към офертата ЕЕДОП не са отбелязани наличието или липсата на гореописаните основания за отстраняване. За 
Възложителя не става ясно дали за участника са налице някои от гореописаните основания за отстраняване.

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 30.06.2020г. 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.
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На 06.07.2020г. 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 02.07.2020г. в 14:08 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 електронен подпис на самия ЕЕДОП, а същия е 
положен на последна страница в целия комплект документи.

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.

Комисията предлага на възложителя да прекрати обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с 
номер 51052/KD-433 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 г. с подписване на настоящия протокол.

протокол;

Кристина Донева адапатииска
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