
П Р О Т О К О Л

На 30.05.2019 година в 11:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-120/30.05.2019 г. комисия в състав:

Председател:
1. Анна Салапатийска- Старши специалист "Снабдяване"; 

основни членове:
2. Соня Трифонова - Ръководител "ИТ Програмен офис и Контрол";
3. Самуил Нинов -  Ръководител група ИТ Инфраструктура; 

и резервни членове:
1. Ангел Петров - Директор "Информационни технологии”;
2. Радостина Стефанова -  Мениджър „Снабдяване";
3. Христо Зангов -  Старши специалист „Снабдяване";
4. Елена Петкова -  Старши специалист „Снабдяване";
5. Николета Тричкова -  Старши специалист „Снабдяване";
6. Марияна Братованова -  Старши специалист „Снабдяване";
7. Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
8. Николета Тричкова- Старши специалист "Снабдяване";
9. Мила Тошева -  Старши специалист „Снабдяване";
10. Мира Тенева -  Координатор „Снабдяване";
11. Маргарита Лазарова - Старши мениджър "Правен отдел";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 48612/AS-159 и предмет 
„Преглед на журналните записи (logs) на всички системи, поддържащи лични данни и обезпечаване на мониторинг на 
достъпа, модификацията и експорта", публикувана на 10.05.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 
9088193, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, публикуван на 23.05.2019 г. в Регистъра за 
обществени поръчки към АОП под ID номер 9088510, 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 30.05.2019 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 22.05.2019 г. в 12:55 часа

Участник-фирма: „ЛогСентинел" ЕООД, ЕИК 200900336. 
Участникът няма да използва подизпълнители.

Тел.: 0886088054
Факс: -
Имейл: anton.gerunov@logsentinel.com
Представляван от: Божидар Пламенов Божанов- Управител

Седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна,гр. Варна 9000,район р-н 
Одесос,ул. Дебър No 33, вх. 2, ет. 1, ап. 14

Оценявано предложение на участника -  обща 
оферирана стойност в клетка „Обща стойност" от 
ценовата таблица.

42 000,00 лв. без ДДС

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 30.05.2019 от 14:00 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:

1. „ЛогСентинел" ЕООД, ЕИК 200900336.

• Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото 
предложение на подадената от участника оферта:

Обща оферирана стойност (в клетка „Обща стойност " от ценовата таблица) е 42 000,00 лв. без ДДС.

• Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
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На поредица от закрити заседания, комисия в състав Анна Салапатийска, Соня Трифонова и Самуил Нинов разгледаха по същество 
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „ЛогСентинел" ЕООД, ЕИК 200900336.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, който е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

1. „ЛогСентинел" ЕООД, ЕИК 200900336 е представило ценово предложение, което отговаря на изискванията на

Комисията извърши оценка на офертата на участника, която отговаря на изискванията на Възложителя и на ЗОП, по критерий на 
възлагане „най-ниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика:

„На оценка подлежи стойността в клетка „Обща стойност" от ценовата таблица. Участникът с най-ниска стойност на оценяваното 
предложение получава максималния брой точки 100. Оценката за всеки от останалите допуснати участници се получава като най- 
ниското оценявано предложение се умножи по 100 точки и резултатът се раздели на оценяваното предложение на съответния участник 
и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая."

Оценявано предложение на участника -  обща оферирана стойност (в клетка „Обща стойност" от ценовата таблица) - обща оферирана 
стойност на участника „ЛогСентинел" ЕООД, ЕИК 200900336 е 42 000,00 лв. без ДДС

Участникът с най-ниска обща оферирана стойност е „ЛогСентинел" ЕООД, ЕИК 200900336.

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:

Възложителя
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„ЛогСентинел" ЕООД, ЕИК 200900336

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Преглед на журналните записи (logs) на всички системи, поддържащи лични данни и обезпечаване на мониторинг на достъпа, 
модификацията и експорта", с „ЛогСентинел" ЕООД, ЕИК 200900336.

Работата на Комисията завърши на ....2019 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:
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