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П Р О Т О К О Л  №2

На 17.08.2016 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, оповести и прегледа ценовото предложение на участника, да извърши договаряне с участника, оценка и 
класиране, съобразно изискванията на Възложителя и на ЗОП.

На 12.08.2016 г. в електронната преписка от „Профил на купувача" на сайта на Възложителя - www.sofivskavoda.ba се публикува 
съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение. В същия ден комисията изпрати до участника „ЕСРИ- 
България" ООД писмена покана за договаряне, в която се посочи, че договарянето ще се състои, в случай, че ценовото предложение 
на участника отговаря на изискванията на въздеб^ителя и на ЗОП.

ГеоргйТеоргиев Аннаа ̂ оновадЬва 
Михалева

Йрина Миткова Екатерина
Друмева

Вера ъстева
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На откритото заседание на комисията на 17.08.2016 година в 10:00 часа за публичното отваряне на ценовото предложение:

От страна на комисията присъстваха: Ирина Миткова - Експерт "Бизнес анализи и разработване на проекти" - резервен член 
(попълни и подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП) на мястото на Георги Георгиев-Мениджър 
"Експлоатация на приложения", Анна Коновалова-Михалева - Юрисконсулт, Мира Тенева-координатор „Снабдяване"-резервен член 
(попълни и подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП) на мястото на Соня Трифонова - Ръководител "ИТ 
Програмен офис и Контрол", Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор и Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване".

От страна на участника в процедурата присъства: Евгения Караджова - Управител.

Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри" на участника, след което трима членове от 
комисията подписаха гърба на ценовото предложение.

Първоначалното ценово предложение на участника, е както следва:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№ Услуга Предложение на 
участника

1. Поддръжка, съгласно изискванията на раздел А, с изключение на предвиденото в т.11 
и т.12 от Раздел А.Оферира се обща цена за три години, в лева без ДДС 150 000.00 лв. без ДДС

2. Допълнителни разработки -  промяна на функционалност и разширение на 
системата. Оферира се в човеко-часове по видове участници, в лева без ДДС: X

2.1 Проджект Мениджър - цена за 1 човеко-час 200.00 лв. без ДДС
2.2 Системен архитект - цена за 1 човеко-час 180.00 лв. без ДДС
2.3 Бизнес анализатор и проектант на система - цена за 1 човеко-час 180.00 лв. без ДДС
2.4 Експерт администриране на ГИС система - цена за 1 човеко-час 180.00 лв. без ДДС
2.5 Програмист/разработчик - цена за 1 човеко-час 180.00 лв. без ДДС
2.6 Експерт Гео бази данни - цена за 1 човеко-час 150.00 лв. без ДДС
2.7 Тестер/експерт по качеството - цена за 1 човеко-час 100.00 лв. без ДДС

2.8 Старши експерт - за консултации, включително обучение за ИТ служители за 
наблюдение на системата - цена за 1 човеко-час 180.00 лв. без ДДС

2.9 Младши експерт - за консултации, включително обучение за ИТ служители за 
наблюдение на системата - цена за 1 човеко-час 145.00 лв. без ДДС

3.
Допълнителен ангажимент, предвиден за действия по поддръжка, извън стандартните 
работни часове при необходимост по смисъла на т.12 от Раздел А - цена за 1 човеко
час

340.00 лв. без ДДС

КОМИСИЯ^

ГеоргиТеоргиев Анна коновалбва-
Михалева

^Ирина Митксюа Екатерина Вера Кръстева
Друмева
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4. Годишна поддръжка на допълнително разработени функционалности. Оферира се в 
процент/%/ от стойността на съответната разработка 30%

Комисията прегледа по същество ценовото предложение на участника и констатира, че е по образец и отговаря на изискванията на 
възложителя.

С оглед на описаното,, на същия ден на 17.08.2016 година в 10:30 часа в същия състав комисията, проведе договаряне с участника- 
„ЕСРИ-България" ООД, с който се постигнаха следните договорености по първоначалното ценово предложение в ценовата таблица:

• 1 % отстъпка от цените от позиции 2 и 3 от ценовата таблица.

• 3% отстъпка за позиция 4 от ценовата таблица.

Предложената цена за позиция 1 от ценовата таблица се запазва.

Направените предложения и постигнати договорености с участника в резултат на проведеното договаряне, са отразени в отделен 
протокол, който е подписан от членовете на комисията и от участника.

Поради наличието на една оферта, не е налице основание за проверка на предложението с оглед прилагане на разпоредбата на 
чл.72, ал.1 от ЗОП за изискване на писмена обосновка относно ценовото предложение.

Оценката на предложението е по критерий „най-ниска цена".

С оглед горепосоченото, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиято оферта за участие отговаря на обявените 
от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

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

Комисията предлага 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.

Работата на Комисията завърши на &&. 03 с подписване на настоящия протокол.

КОМИСИЯ /,

Георги Георг иев Г̂рина Миткова / Екатерина 
Друмева

Вера Кръстева


