
Д О К Л А Д

от работата на комисия, назначена със Заповед №СН-321/29.11.2019 г. и заповед СН- 
139/16.06.2020 за изменение на заповед СН-321, във връзка с провеждане на 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна 
покана за участие с номер ТТ001903 и с предмет „Първи етап от изграждане на 
система за интелигентно измерване на потребление", в рамките на 
квалификационна система с предмет: "Доставка на компоненти и водомери и 
поетапно изграждане на система за интелигентно измерване на потребление" 
в рамките на квалификационна система с предмет:„Доставка на компоненти 
и водомери и поетапно изграждане на система за интелигентно измерване на 
потреблението", открита с Решение СН-118 от 26.05.2020, в рамките на 
квалификационна система, публикувана в РОП на АОП с Уникален идентификационен 
номер 00435-2019-0083.

I. В изпълнение на цитираната по-горе заповед, комисията започна работа на 
15.06.2020 г. в 10:00ч. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Свилен Габровски - Директор "Логистика и трансформации" 

и членове:
2. Звезделина Борисова -Мениджър "Снабдяване";
3. Павел Михайлов - Старши мениджър "Техническа поддръжка на клиенти";
4. Екатерина Друмева -  Старши бизнес анализатор
5. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел"
6. Валентин Милушев -  Директор "Управление на водопроводната мрежа";
7. Ивайло Колев -  главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен 

контрол" СО

и резервни членове:
1. Тонка Чолакова - Юрисконсулт
1. Петя Иванова - Юрисконсулт
2. Елена Петрова - Юрисконсулт
3. Анелия Петрова - Юрисконсулт
4. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване"
5. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване"
6. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване"
7. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване"
8. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване"
9. Даниела Панчева - Координатор „Снабдяване"
10. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване"
11. Анна Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване"
12. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване"
13. Станимир Ангелов - началник отдел „Концесиониране и концесионен контрол" 

СО
14. Светла Захариева -  главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен 

контрол» СО
И. Въз основа на изпратените до включените в квалификационната система лица, 
покани за представяне на първоначални оферти, в определения срок, беше получена 
една оферта, както следва:

1.№1/ 04.06.2020 г. -  „Ен Ем Джи водни системи" ДЗЗД

/
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Комисията получи от Възложителя списък на участниците подали първоначални 
оферти и протокол по чл.48, ал.б от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне на 
подадената единствена оферта.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Ен Ем Джи водни 
системи" ДЗЗД, оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри".

III. На следващи заседания, комисията разгледа по същество подадените документи в 
първоначалната оферта на участника и констатира, че „Ен Ем Джи водни системи" 
ДЗЗД е представило посочените в поканата за участие документи, които отговарят на 
изискванията на Възложителя.

След посочените по-горе действия и констатации, Комисията пристъпи към оценка на 
техническото предложение на участника, съгласно обявения критерий за оценка 
„оптимално съотношение качество/цена", съобразно условията и методиката, описани 
в поканата за участие.

Резултатите от извършената оценка на техническото предложение на участника са 
посочени в следната таблица:

Оценка по показателя “Техническо предложение ” „Ен Ем Джи водни 
си стем и "  Д З З Д

О з а у Оценка по подпоказателя ”Клас на устойчивост към 
околната среда"' (18 точки).

18

О ш ч д Оценка по подпоказателя „Ширина на честотния 
диапазон ” (5 точки).

3

О г а р Оценка по подпоказателя „Автономна 
работоспособност на модулите” (18 точки).

18

О з д Оценка по подпоказателя "Защитеност на предаваните 
данни" (12 точки).

12

О в о д Оценка по показателя "Стойност на R=Qi/Qi на 
водомерите" (17 точки).

17

О т Общо получени точки: 68

След посочените по-горе действия и констатации, комисията взе решение да пристъпи 
към отваряне на ценовото предложение на участника на 25.06.2020 г. от 10:30 ч и да 
проведе договаряне на същата дата от 11:00 ч. В тази връзка на 22.06.2020 г. бе 
публикувано в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта 
на Възложителя https://www.sofivskavoda.bg/about/public commission 33.aspx съобщение за 
датата, часа и мястото за отваряне на първоначалното ценово предложение. ^

Отварянето на първоначалното ценово предложение на участника се състоя на посочената дата 
и час. На публичното заседание на комисията, проведено на 25.06.2020 г. от 10:30 ч. присъстваха 
следните представители на участника - Мария Николова - Управител на "Ен Ем Джи водни 
системи" ДЗЗД и Георги Николов -  упълномощен представител.

При работата на комисията резервни членове Марияна Братованова, Елена Петкова и 
Станимир Ангелов, замениха основните членове Валентин Милушев, Екатерина 
Друмева и Ивайло Колев поради обективна невъзможност на същите да присъстват на

заседанието^  /, / , /  Л  ^ 7 ^  S ' ГЛ

https://www.sofivskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx
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Комисията отвори плик „Първоначално ценово предложение" на участника и оповести 
предложените цени. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото 
предложение.

Комисията прегледа по същество подадените документи, съдържащи се в плик 
Първоначално ценово предложение на участника и установи, че съответстват с 
изискванията на Възложителя.

IV. На същата дата от 11:00 ч. се проведе индивидуално договаряне с единствения 
участник „Ен Ем Джи водни системи" ДЗЗД.

От страна на участника, участие в договарянето взеха Мария Николова - 
Управител на "Ен Ем Джи водни системи" ДЗЗД и Георги Николов -  упълномощен 
представител.

Резултатът от проведеното договаряне с участника е отразен в отделен протокол, 
подписан от членовете на комисията и от участника.

V. Комисията извърши оценка на подобреното ценово предложение, съгласно 
методиката за оценка, както следва:

Оценка по показателя "Предложена цена" „Ен Ем Джи водни 
системи" ДЗЗД

О ц , “Цена на предвидените за изпълнение на поръчката 
устройства - комуникационни модули “ (5 точки) - Ценова 
таблица 1

5

Оц2 ’’Цена на компоненти, описани в Ценова таблица 2 и 3 "  (15 
точки).

15

О цз ’’Цена на доставка, инсталиране и конфигуриране на 
софтуерна платформа за аналитична обработка на 
данни” (2 точки) - Ценова таблица 4

2

О ц4 ’’Цена на 5 (пет) годишен лиценз и поддръжка на 
софтуерна платформа за аналитична обработка на данни 
(за 60 месеца) ” (4 точки) - Ценова таблица 5

4

Оц5 ’’Цена на 5 (пет) годишен пренос на данни от една бройка 
водомер при 4 (четири) трансмисии на ден” (4 точки) - 
Ценова таблица 6

4

Общо получени т очки 30

VI. След посочените по-горе действия и констатации, комисията изчисли 
комплексната оценка на офертата на единствения участник, съгласно обявения 
критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена", съобразно условията и 
методиката, описани в поканата за участие, както следва:

№ Участник Техническа
оценка

Предложена
цена

Крайната  
оценка (КО)

1. „Ен Ем Джи водни 
системи" ДЗЗД

68 30 98

VII. Въз основа на извършената оценка, комисията класира единствения участник, 
чиято оферта за участие отговаря набавените от Възложителя изисквания и на ЗОП, 
както следва
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ПЪРВО МЯСТО: "Ен Ем Джи водни системи" ДЗЗД, ЕИК: 177333513, с адрес 
на управление, гр.София 1408, ул. „Мила Родина" №26, вх.А, ет.5, ап.15, 
представлявано от Мария Петева Николова -  Управител.

VI. На основание горното класиране, комисията предлага на Възложителя да избере 
за изпълнител и подпише договор за „Първи етап от изграждане на система за 
интелигентно измерване на потребление" с класирания на първо място участник "Ен 
Ем Джи водни системи" ДЗЗД.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията

2. Мотиви за оценка на техническото предложение на участника

3. Протокол от провеждане на договаряне с "Ен Ем Джи водни системи" ДЗЗД.

Подписи на членовете на комисията:

1.Свилен Габровски.......

2.Звезделина Борисова..,.

3. Маргарита Лазарова....

4. Валентин Милушев...^

5. Павел Михайлов...г^р;
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