
П Р О Т О К О Л
48415/ZB-3567

На, 14.05.2019 година в 11:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-95/02.05.2019 г. комисия в състав:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Салапатийска- Старши специалист "Снабдяване", и членове:
2. Соня Трифонова - Ръководител "ИТ Програмен офис и Контрол";

Веселина Гаджева -  Мениджър "Статегически услуги";

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 провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
номер на обявата 48415/ZB-3567 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", за да да отвори, обяви, разгледа и оцени 
подадените оферти в съответствие с изискванията на Обявата.
Комисията получи от председателя списък на участника, подал оферта за участие и пристъпи към отваряне и преглед на подадените 
оферти, по реда на постъпването им.

№ 1
Дата и час на подаване: 23.04.2019 г., 13:04 ч.
Участник- фирма: Форабилити ООД

На откритото заседание на комисията не присъства представител на участника.
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Комисията отвори подадената оферта за участие при спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), като извърши действията посочени в чл. 97 ал.З от ППЗОП.
На закрити заседания на комисията, проведени считано от 02.05.2017г. комисията разгледа по същество документите, съдържащи 
се в офертите на участника, с цел да прецени тяхното съответствие с критериите за подбор и други изисквания, поставени от 
възложителя.

1. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът „Форабилити " ООД отговаря на 
изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и участника може да представи своята демо версия.

Комисията изпрати писмо до участника за организиране на демо версия. С писмо участника насрочи представяне на своята демо 
версия за 08.05.2019 в 15:10 часа.

За проведената презентация на демо версията комисията и представителите на участника съставиха протокол, който е неразделна 
част от настоящия протокол.

Съгласно протокол от провеждане на демонстрация на демо версията от 14.05.2019г. комисията констатира че предлаганата 
система/инструмент за проактивен мониторинг, различна/ен по естество от SAP Solution Manager от участника отговаря на 
изискванията на Възложителя и ще бъде оценена.

Комисията извърши оценка на офертата, съответстващи на определените в обявата условия, както следва:

ОЦЕНКА

Участник
Оценяваното ценово предложение предложена цена за 

човекоден сума лева без ДДС.от Ценова таблица

„Форабилити " ООД 100

Въз основа на извършената оценка комисията предлагат на Възложителя класиране на лицата подали оферта 
съответстваща на определените в Обявата у с л о в и я , както следва:
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1. „Форабилити " ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере „Форабилити " ООД с ЕИК 175390177 за изпълнител и да сключи договор по 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с номер на обявата 48415/ZB-3567 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".

Работата на комисията приключи на ..
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