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ПР ОТОКОЛ №1
На 11.08.2016 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-458/11.08.2016 г. комисия в 
състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Георгиев-Мениджър "Експлоатация на приложения", 

и основни членове:

2/ Анна Коновалова-Михалева-Юрисконсулт,
3/ Соня Трифонова - Ръководител "ИТ Програмен офис и Контрол",
4/ Екатерина Друмева- Старши бизнес анализатор,
5/ Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване",

и резервни членове:

1/ Ангел Петров- Старши мениджър "IT операции",
2/ Ирина Миткова -  Експерт "Бизнес анализи и разработване на проекти",
3 / Ивайло Чипев-Финансов контрольор,
4/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
5/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
6/ Елена Петрова - Юрисконсулт,
7/ Петър Гаджев -  Юрисконсулт,
8/ Хари Павлов-Директор „Логистика и доставки",
9/ Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване",
10/ Сергей Поборников -  Старши специалист "Снабдяване",
11/ Радостина Стефанова - Старши специалист "Снабдяване",
12/ Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване",
13/ Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване",
14/ Камелия Георгиева -  Старши специалист „Снабдяване",
15/ Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване",
16/ Мира Тенева-координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с пряко договаряне по процедура 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, да отвори представената оферта, да оповести съдържанието й, да 
провери наличието на отделен задечатан^лик с надпис „Предлагани ценови параметри", да разгледа документите по 
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чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, да провери съответствието с изискванията на възложителя на представеното техническо предложение в 
чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП.

На публичното заседание на комисията за отваряне на представената оферта присъства: Цветелина Димитрова- 
упълномощен представител на „ЕСРИ-България" ООД.

Членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от 
ППЗОП.

Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, пристъпи към отваряне на подадената оферта за участие в процедурата, съгласно 
регистъра, в който е вписана офертата при подаването й и протокола чл.48, ал.б от ППЗОП:

№ 1
Дата и час на подаване: на 10.08.2016 г. в 10:36 часа
Участник-фирма: „ЕСРИ-България" ООД
Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, кв. Лозенец, бул. „Никола Вапцаров" №35, ет.4
Тел.: 02/806 59 69
Факс: 02/962 63 65
Имейл: info@esribulgaria.com
Представлявана от: Евгения Караджова-Иванова-управител

Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски" №62

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на „ЕСРИ-България" ООД, оповести 
съдържанието й и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", след което 
Комисията извърши действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и гърба на плик „Предлагани ценови параметри".

След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.

На закрито заседание същият ден, комисията разгледа по същество подадените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията направи следните констатации:
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След прегледа на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, комисията установи, че участникът-„ЕСРИ- 
Бъл гария" ООД е представил изисканите документи, заложени в документацията за участие и участникът отговаря на 
изискванията за лично състояние и критерии за подбор.

С оглед на извършените действия по-горе, комисията разгледа представеното от участника-„ЕСРИ -България" ООД 
техническо предложение съобразно чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП. Комисията установи, че участникът е представил 
посочените документи в т.16.7 от инструкциите, които отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията реши на публично заседание на от да отвори и оповести ценовото
предложение на участника „Е С РИ -Б ъ л гари я " ООД. В случай, че ценовото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя, ще се проведе договаряне.

Работата на Комисията завърши на / / .  М ;..сШ & ..С с подписване на настоящия протокол.
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