
1

Д О К Л А Д

от работата на комисия, назначена със заповед с номер ДР-458/11.08.2016 г. във връзка с провеждането на процедура на пряко 
договаряне по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001528 и предмет „Предоставяне на тригодишна техническа  
поддръжка и промяна на функционалност в случай на нужда на ГИС система", открита с Решение ДР-425/27.07.2016 г. на 

Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано в РОП на 27.07.2016 г. под номер 00435-2016-0054

Резултати от работата на комисията

1. Комисия в състав: Георги Георгиев-Мениджър "Експлоатация на приложения", Елена Петрова -  Ю рисконсулт-резервен член на 
мястото на Анна Коновалова-Михалева-Ю рисконсулт, Соня Трифонова - Ръководител "ИТ Програмен офис и Контрол", Екатерина 
Друмева -  Старши бизнес анализатор и Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване", започна своята работа на публично 
заседание на 11.08.2016 г. от 10:00 часа. След представяне и прочитане на регистъра с участниците, членовете на комисията, 
назначена от възложителя попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП, които са 
приложение към доклада.

2. Комисията получи следната оферта, придружена от Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП:

Оферта подадена от участник -„ЕСРИ-България" ООД.

Комисията отвори публично офертата и извърши действията по чл.54, ал.4 от ППЗОП.

След приключване на публичното заседание, на закрито заседание същия ден комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от 
ППЗОП. Комисията установи, че участникът е представил всички изискани в документацията документи и отговаря на изискванията за 
лично състояние и критерии за подбор.

Комисията разгледа техническото предложение на участника съобразно чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и установи, че са представени 
всички изискани документи, които отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

С оглед на направените констатации, Комисията взе решение на 17.08.2016 г. от 10:00 часа да отвори ценовото предложение на 
участника и в случай, че то отговаря на изискванията на възложителя, да се проведе договаряне.

Работата на комисията приключи на 11.08.2016 г., като е отразена в Протокол № 1/11.08.2016 г., който е приложение към доклада.

3. Комисия в състав: Ирина Миткова -  Експерт "Бизнес анализи и разработване на проекти" -  резервен член на мястото на Георги 
Георгиев-Мениджър "Експлоатация на приложения", Анна Коновалова-Михалева -  Юрисконсулт, Мира Тенева-координатор 
„Снабдяване"-резервен член на мястото на Соня Трифонова - Ръководител "ИТ Програмен офис и Контрол", Екатерина Друмева -  
Старши бизнес анализатор и Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване", отвори, оповести и прегледа ценовото 
предложение на участника, и проведе договаряне с участника.

При извършване на оценката и класирането, комисията бе в състав: Георги Георгиев-Мениджър "Експлоатация на приложения", Анна 
Коновалова-Михалева -  Ю рисконсулт, Ирина Миткова -  Експерт "Бизнес анализи и разработване на проекти", Екатерина Друмева -  
Старши бизнес анализатор и Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване".
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Работата на комисията е описана в протокол № 2/17.08.2016 г., който е приложение към доклада. Проведеното договаряне на 
17.08.2016 г. от 10:30 ч. с участника е описано в отделен протокол, който е приложение към доклада.

3.1. Комисията предлага класиране на участника:

На първо място: „ЕСРИ-България" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски" 
№62, представлявано от Евгения Караджова-Иванова-управител.

3.2. Комисията предлага на възложителя да подпише договор за „Предоставяне на тригодишна техническа поддръжка и 
промяна на функционалност в случай на нужда на ГИС система", с „ЕСРИ-България" ООД със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски" №62, представлявано от Евгения Караджова-Иванова- 
управител.

Приложения:

1. Протокол №1.

2. Протокол от договаряне.

3. Протокол №2.

Дата на утвърждаване на доклада от възложителя: 02 0$ ■vlMGc.
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