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П Р О Т О К О Л  №1
На 07.02.2017 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед ДР-63/07.02.2017г. Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1/ Ангел Петров - Старши мениджър „ИТ Операции“ и и.д. Директор „Информационни технологии“ 
и

ЧЛЕНОВЕ:
2/ Соня Трифонова - Ръководител „ИТ Програмен офис и Контрол“;
3 / Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
4/ Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор;
5/ Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване; 
и резервни членове:
7/ Самуил Нинов - Ръководител група „ИТ инфраструктура“;
8/ Ирина Миткова - Експерт „Бизнес анализи и разработване на проекти“;
9/ Ивайло Чипев -  Финансов контрольор;
10/ Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен Отдел“;
11/ Елена Петрова - Юрисконсулт;
12/ Анна Коновалова-Михалева - Юрисконсулт;
13/ Анелия Петрова -  Юрисконсулт;
14/ Хари Павлов - Директор „Логистика и доставки“;
15/ Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
16/ Радостина Стефанова - Старши специалист „Снабдяване“;
17/ Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
18/ Вера Кръстева - Старши специалист „Снабдяване“;
19/ Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване“;
20/ Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване“;
21/ Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
22/ Мира Тенева - Координатор „Снабдяване“,

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001563 и 
предмет „Подновяване на валидността на лицензи към софтуерен продукт за защита от компютърни вируси -  
Trend Micro“, открита с Решение ДР-22/13.01.2017 г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП 
на 13.01.2017 г. под номер 00435-2017-0003, да отвори представените оферти, да оповести, разгледа и констатира 
наличието и редовността на документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, в съответствие с изискванията на Възложителя и на ЗОП.
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На публичното заседание на Комис^гга на 07.02.2017 г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти 
присъстваха: Красимир Коев -  упълномощен представител на „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД.

Комисията получи от Председателя на комисията списък на участниците, подали оферти и Протокол по чл.48, ал.6 от 
ППЗОП и пристъпи към отваряне на подадените запечатани непрозрачни опаковки, по реда на постъпването им:

№ 1
Дата и час на подаване: 06.02.2017г., 14:09ч.

Участник- фирма: „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК 175244998

Адрес за
кореспонденция:

гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ №53В, Мандарин Офис Център, 
ет. 4, офис 13

Тел.: 02/446 0674

Факс: 02/446 1269

Имейл: office@telegroup.bg

Представлявана от: Димитър Бойчев Димитров - Управител

Адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ №55

Всеки член от Комисията, назначена от Възложителя подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от 
ППЗОП.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника и констатира, че съдържа документите 
по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на 
Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плика „Предлагани ценови параметри“.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 07.02.2017г. Комисията разгледа по същество документите в офертата на 
Участника по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя.

След извършения преглед на документите в офертата за участие, Комисията установи, че Участникът е представил 
изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за
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обществена поръчка и документацията за участие изисквания и същите отговаря!' на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор.

Комисията разгледа по същество техническото предложение на Участника. След извършения преглед на документите в 
офертата за участие и на основание чл. 104, ал.5 от ЗОП на 16.02.2017г. Комисията изпрати до Участника искане за 
разяснение и допълнителни доказателства по заявени от него данни.

Участникът „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ" ЕООД е представил в срок исканото разяснение и допълнителни 
доказателства. След извършения преглед на допълнителните документи, Комисията установи, че представената от 
участника оферта съответства на предварително обявените условия.

След извършване на гореописаните действия, Комисията взе решение на 07.03.2017г. от 10:00 часа, на открито 
публично заседание да отвори плик „Предлагани ценови параметри" на Участника, чийто документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 
3, т. 1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя, посочени в документацията за участие.

Във връзка с горното, на 28.02.2017 г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на 
Възложителя - www.sofiyskavoda.bg се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

На публичното заседание на Комисията на 07.03.2017 г. от 10:00 часа за отваряне на ценовите предложения не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ на участника. Трима членове 
от Комисията подписаха гърба на ценовите предложения.

След приключване на откритото заседание, Комисията на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на плик 
„Предлагани ценови параметри“ от офертата на Участника и констатира следното: Представеното от участника „ТЕЛЕГРУП 
СОФИЯ“ ЕООД ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри“ отговаря на изискванията на възложителя и на 
ЗОП.

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовото предложение, поради 
наличието на само едно ценово предложение.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника, което отговаря на изискванията на документацията 
за участие и ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за възлагане „най-ниска 
цена“, както следва:

ОЦЕНКА

№ Участник Предложение в клетка
Обща стойност в лева без ДДС за период от една година

1 „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ" ЕООД 8199.00
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Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чието 
предложение отговаря на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:
1. „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ №55, 
представлявано от Димитър Бойчев Димитров - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да подпише договор за „Подновяване на валидността на лицензи към 
софтуерен продукт за защита от компютърни вируси -  Trend Micro“ с „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ №55, представлявано от Димитър Бойчев Димитров - 
Управител.

Работата на Комисията приключи на . ..г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №1 представлява цялостният и окончателен протокол от работата на Комисията за подбор, 
разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за 
утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл. 106 от Закона за обществените поръчки.

Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП.
ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадената от участника оферта.

Утвърдил:

rLj^alleteau de Moulliac 
пфцйска вода“ АД

Дата/ Date: л о и т . г .
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