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П Р О Т О К О Л  №2

На 18.10.2019 година в 11:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-243/02.10.2019 г. комисия в състав:
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се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер ТТ001878 и предмет „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, да отвори представените на основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП 
допълнителни документи за отстраняване на липси, непълноти и несъответствия на информацията, включително нередности или 
фактически грешки и несъответствия към личното състояние и критериите за подбор констатирани от комисията и описани в Протокол. 
Протокол №1 с констатациите на комисията е изпратен до участниците на 10.10.2019г. Участникът „КОРУС“ ООД, ЕИК 131152628 е 
подал на 14.10.2019г. в 22:23 часа чрез електронна поща и подписани с електронен подпис допълнителни документи.

На следващи свои заседания считано от 18.10.2019г. комисията разгледа в детайли допълнителните документи на участниците. 
Комисията установи, че участникът „КОРУС" ООД, ЕИК 131152628е представил документи, включително допълнителна информация, в 
които са отстранени констатираните от комисията несъответствия.

КОМИСИЯ I п  x f )  [ П  f и /  Г ^

asalapatiyska
New Stamp

asalapatiyska
New Stamp



2

Комисията счита, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП и пристъпи към 
разглеждане на документите от техническото предложение на участника.

„КОРУС" ООД, ЕИК 131152628 е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в 
съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

Във връзка с горното, на 25.10.2019г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на Възложителя - 
www.sofivskavoda.ba се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта..,

На публичното заседание на комисията, проведено на 31.10.2019 г. от 14:00 ч. не присъстваха представители на участника и на 
средствата за масово осведомяване.

Комисията отвори и оповести съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри" на участника „КОРУС" ООД, ЕИК 131152628. 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 01.11.2019 г., комисията прегледа по същество подадените ценови предложения. 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.

На оценка подлежи стойността в клетка „Обща стойност в лева без ДДС за период от една година" от Ценова таблица. Участникът, 
предложил най-ниската стойност е клетка „Обща стойност в лева без ДДС за период от една година" , получава максималния брой 
точки 100.

УЧАСТНИК Обща стойност в лева без ДДС 
за период от една година

Получени точки

„КОРУС" ООД 50 400.00 ЮОт.

С оглед посоченото в протокол №1 и настоящия протокол, комисията предлага на Възложителя класиране на участника 

„КОРУС" ООД, ЕИК 131152628 на първо място.
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Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник, а 
именно:

1. „КОРУС" ООД, ЕИК 131152628, адрес: гр. София, бул. Сливница 141-143, ет.2, представлявано от Любомир Георгиев Владимиров и 
Владимир Младенов Александров -  Управители.

Работата на Комисията приключи н а ..... 11.2019 г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1 от 10.10.2019г. представляват цялостният и окончателен протокол на Комисията по 
настоящата процедура за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура, и се 
предават за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл.Ю б от Закона за обществените поръчки.

Протоколът е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП.
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