
Процедура ТТ001918

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 05.05.2020 г. от 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед СН-90/05.05.2020 г., на основание чл.104 от ЗОП и чл.54 
- 61, от ППЗОП в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Звезделина Борисова - Мениджър отдел Снабдяване
2. Мария Николова -  Супервайзор "Преговори с клиенти по телефон"
3. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър „Правен отдел"; 
и резервни членове:
1. Николета Тричкова - Старши специалист "Снабдяване";
2. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
3. Сергей Поборников -  Старши специалист "Снабдяване";
4. Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
5. Елена Петкова - Старши специалист "Снабдяване";
6. Мариана Братованова - Старши специалист "Снабдяване";
7. Анна Салапатийска - Старши специалист "Снабдяване";
8. Кристина Донева - Старши специалист "Снабдяване";
9. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
10. Елена Петрова - Юрисконсулт;
11. Анелия Петрова - Юрисконсулт "Правен отдел";
12. Борислав Георгиев - Старши мениджър "Фактуриране и събиране на вземанията";
13. Станимир Ангелов - началник отдел „Концесиониране и концесионен контрол"
14. Ивайло Колев - главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол"
15. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор - „Финансова дирекция";
16. Клелия Донева - главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол" при Столична община;

се събра във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание по Закона за обществени поръчки 
(ЗОП) с № ТТ001918 и предмет „Събиране на просрочени вземания от клиенти на „Софийска вода" АД", открита с Решение 
СН-44/06.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление с ID 
963489 в РОП на 06.03.2020 г. и решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с ID 969008, 
под номер 00435-2020-0011, да отвори представените оферти и да оповести документите, съдържащи се в Опаковката с офертата в 
съответствие с изискванията на ЗОП.
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Комисията получи от Възложителя списък на участниците подали оферти и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и пристъпи към 
отваряне и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.
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№ 1 № 2

Дата и час на подаване: 04.05.2020 г. в 12:00 ч. Дата и час на подаване: 04.05.2020 г. в 14:41 ч.

Участник- фирма:

Адвокатско дружество „Попов, 
Арнаудов и Партньори"

БУЛСТАТ: 175382262
Участник- фирма:

„Финанс Про Колект" ООД, ЕИК:
201678810

Адрес за кореспонденция:
град София, р-н Възраждане, 
ул."Света Неделя" №4, ет.4

Адрес за 
кореспонденция:

гр. София, бул. „България" №81, вх.Б 
ет.1,

Тел.: +359 2 858 1901 Тел.: +359892238887

Факс: +359 2 858 1903 Факс:

e-mail: projects@popovarnaudov.bg e-mail: i.ridvanov@ifinances.ba

Представлявана от:
Галин Попов -  Председател на УС

Представлявана от:
Султанка Иванова Цимпарова - 
Управител

Адрес на управление:
град София, р-н Възраждане, 
ул ."Света Неделя" №4, ет.4 Адрес на управление:

гр. София, бул. „България" №81, 
вх.Б, ет.1,

На откритото заседание на комисията присъства Иван Антонов -  Пълномощник на участника Адвокатско дружество 
„Попов, Арнаудов и Партньори".

При спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), комисията извърши следните 
действия:

1.Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и 
Партньори", оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри".
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Процедура ТТ001918

Трима от членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". 
2.Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Финанс Про Колект" ООД, 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" и предложи на 
присъстващия Иван Антонов - Пълномощник на участника Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори", да ги 
подпише. Иван Антонов подписа документите от техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".

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

На поредица от закрити заседания, считано от 14 ч. на 05.05.2020 г., комисията разгледа по същество подадените документи 
и информация по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя:

1) Комисията пристъпи към разглеждане по същество на подадените документи съдържащи се в Опаковката с оферта на 
участника Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори" и установи, че офертата съответства на критериите 
за подбор и изисквания към личното състояние.

1) Комисията пристъпи към разглеждане по същество на подадените документи съдържащи се в Опаковката с оферта на 
участника „Финанс Про Колект" ООД и установи, че:

> В представената информация на CD, се съдържа валидно подписан с квалифициран електронен подпис еЕЕДОП от 
Султанка Иванова Цампарова, вписана като Управител на дружеството, в ТР и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по 
вписванията по партида на „Финанс Про Колект" ООД. В представения ЕЕДОП, като представляващи в 
качеството на упълномощени лица са посочени Драгомир Милчев Милков, Жулвен Ридванов Шабанов и 
Станимир Христов Бургаски, но липсват подписани с квалифициран електронен подпис ЕЕДОП-и от тяхно 
име.

Задължени лица, по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП са: лицата, които представляват участника или кандидата и членовете на 
неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, 
или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, 
основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото 
лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
В горните случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен 
орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за 
това физическо лице.
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Процедура ТТ001918

С оглед установеното по-горе от преглед на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, комисията счита, че за да отстрани 
констатираните липси и/или непълноти и/или несъответствия, участникът следва да представи в електронен вид и валидно 
подписани с квалифицирани електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40 
от ППЗОП - Драгомир Милчев Милков, Жулвен Ридванов Шабанов и Станимир Христов Бургаски.

> В представения ЕЕДОП в раздел В: Технически и професионални способности, не е посочена информация 
свързана с изискването на Възложителя за наличие на инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 
необходимо за изпълнение на поръчката, в съответствие с посоченото в т. 14.2.3. от Документацията за 
обществена поръчка.

С изключение на описаното по-горе, участникът е представил изискуемите от възложителя по чл.39, ал.2 от ППЗОП към 
заявлението за участие документи в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и документацията за 
обществена поръчка изисквания, включително в останалата си част, документите отговарят на изискванията за лично състояние и 
критерии за подбор.

Комисията, на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, предоставя възможност на „Финанс Про 
Колект" ООД, да отстрани посочените по-горе несъответствия, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол. 
Участниците, по отношение на които е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 
или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, могат да представят 
на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в запечатана непрозрачна 
опаковка с надпис „Документи по чл.54, ал.9 от ППЗОП за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с № ТТ001918 и 
предмет „Събиране на просрочени вземания от клиенти на „Софийска вода" АД". Съгласно документацията за обществена 
поръчка ЕЕДОП се представя в електронен вид (еЕЕДОП), изготвен по начин, посочен в документацията и подписан цифрово от 
задължените по чл.54, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.40 от ППЗОП.

Допълнителните документи се подават в посочения срок като обменът на информация се извършва чрез факс, пощенска или 
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по електронна поща с електронен подпис съгласно изискванията 
на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

В случай че документите се подават в Деловодството на "Софийска вода" АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост 
IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, участникът следва да има предвид, че работното време на Деловодството е от 08:00 часа до 
16:30 часа всеки работен ден.

Работата на Комисията приключи на 2020 г. в ....ч. с подписване на настоящия Протокол.
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