
Процедура ТТ001918

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 29.06.2020 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, за разглеждане на представени от участниците в процедурата допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните от комисията в Протокол №1 несъответствия с критериите за подбор и изисквания на възложителя и липси на 
изискуеми документи за подбор.

На 26.06.2020 г., в рамките на определения срок, допълнителни документи са представили „Финанс Про Колект" ООД.
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Комисията разгледа представените от „Финанс Про Колект" ООД допълнителни документи и установи, че участника е представил 
съответните документи за отстраняване на констатираните от комисията в Протокол № 1 несъответствия с изискванията на 
възложителя, посочени в документацията за участие, включително:

- Нов еЕЕДОП на електронен носител (CD) и писмо за оттегляне на упълномощаване на Димитър Милчев Милков.

След горните констатации, комисията пристъпи към преглед на техническите предложения на участниците, в съответствие с чл.39, 
ал.З, т.1 от ППЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори" и 
констатира, че участникът е представил посочените в т.15.5. от Инструкциите към участниците, документи, които отговарят на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Финанс Про Колект" ООД и констатира, че участникът е 
представил посочените в т.15.5. от Инструкциите към участниците, документи, които отговарят на изискванията на възложителя и 
на ЗОП.

На 09.07.2020 г., след описаното по-горе заседание, комисия обяви предварително мястото, часът и датата на отваряне на плик 
„Предлагани ценови параметри" в раздел „Профил на купувача" на сайта на Възложителя -  www.sofivskavoda.bo.

На 14.07.2020 г. от 10:30 ч. на открито заседание, комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри" на всеки от участниците 
и оповести предложените от тях цени.
На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители на участниците: Жулвен Ридванов Шабанов -  
упълномощен представител на „Финанс Про Колект" ООД и Самуил Пламенов Димитров -  упълномощен представител на 
Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори".
Комисията установи, че двамата участници са оферирали еднакви цени:

Участник
Оферирана от участника единична цена за цена за събрано 

вземане с вкл. ДДС на равностойност 1 (един) лев

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори" 0.04

„Финанс Про Колект" ООД 0.04
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Съгласно чл.58, ал.З от ППЗОП, комисията проведе публично жребий за определяне на изпълнител между участниците, предложили 
еднакви ценови оферти. Датата, часът и мястото за публичното провеждане на жребия, както и правилата за провеждането му, бяха 
предварително оповестени в раздел „Профил на купувача" на сайта на Възложителя -  www.sofivskavoda.bg.

Жребият беше проведен на 28.07.2020 г. от 10:00 часа при спазване на правилата, предварително оповестени от комисията.
Поради обективна невъзможност да присъства на публичното провеждане на жребия, основния член на комисията - Маргарита 
Лазарова, беше заменена от резервен член -  Кристина Донева.

Комисията пристъпи към действия, съгласно оповестените със Съобщение № СВ-826/23.07.2020 г. правила, за провеждане на жребия 
за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници: „Финанс Про Колект" ООД и Адвокатско дружество 
„Попов, Арнаудов и партньори".
В публичното провеждане на жребия участваха следните представители на участниците: Десислава Цветкова, упълномощен 
представител на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори" и Жулвен Ридванов Шабанов -  упълномощен 
представител на „Финанс Про Колект" ООД.
Председателят на комисията демонстрира пред присъстващите на заседанието, предварително подготвените:

> 2 (два) броя еднакви, празни, непрозрачни плика;
> 2 (два) броя еднакви, бели листчета, надписани с числата 1 и 2;
> 1 (една) непрозрачна кутия.

Председателят на комисията сгъна листчетата по един и същи начин и ги постави във всеки един от празните пликове, след което 
затвори пликовете и ги постави в кутията.

На всеки от участниците се предостави възможност да разбърка пликовете в кутия.

След извършване на гореописаните действия, участниците пристъпиха към теглене на плик по реда на подаване на офертите, 
съгласно Регистъра на участниците, подали предложения за участие в процедурата, а именно:

1. Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори" - дата и час на подаване на оферта - 04.05.2020 г., 12.00 г.
2. „Финанс Про Колект" ООД - дата и час на подаване на оферта - 04.05.2020 г., 14.41 г.

Първа изтегли един от пликовете Десислава Цветкова, упълномощен представител на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов 
и партньори", отвори го и оповести написаното на листчето число 2 (две).
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Втори изтегли плик Жулвен Ридванов Шабанов -  упълномощен представител на „Финанс Про Колект" ООД, отвори го и оповести 
написаното на листчето число 1 (едно).

Въз основа на проведения публично, съгласно чл.58, ал.,3 от ППЗОП жребий, комисията докладва и предлага на 
Възложителя класиране на участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на 
изискванията на ЗОП, по следния начин:

Първо място: „Финанс Про Колект" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България" №81, вх.Б, 
ет.1, представлявано от Султанка Иванова Цимпарова - Управител;
Второ място: Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори", със седалище и адрес на управление: град София, 
р-н Възраждане, ул."Света Неделя" №4, ет.4, представлявано от Галин Попов -  Председател на УС;

Комисията предлага на Възложителя да подпише договор с предмет „Събиране на просрочени вземания от 
клиенти на „Софийска вода" АД", с класирания на първо място участник:

„Финанс Про Колект" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България" №81, вх.Б, ет.1, 
представлявано от Султанка Иванова Цимпарова -  Управител.

Работата на Комисията приключи на 2020 г. в о е ж . с подписване на настоящия Протокол.

Приложения: Неразделна част от настоящия протс 1Л №1 от 23.06.2020 г.

Настоящия протокол е утвърден от Васил Тренев -  

Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД:

Дата на утвърждаване \ о9!ш.WXJ0
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