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ПРОТОКОЛ

Днес, 07.07.2020 г. от 15:00 часа, комисия, назначена със Заповед СН-154/07.07.2020 г., на основание чл.103 от ЗОП в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Братованова Старши специалист Снабдяване и членове:
2. Анна Салапатийска -  Експерт " Управление на ИТ процеси" -техническо лице
3. Георги Георгиев - Мениджър „Експлоатация на приложения"
4. Маргарита Лазарова - Старши мениджър Правен отдел,
5. Ивайло Чипев-финансов контрольор, основен член - „Финансова дирекция";
и резервни членове:

6. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор, - „Финансова дирекция" резервен член
7. Ангел Петров - Директор "Информационни технологии"
8. Георги Караниколов -Експерт "Бизнес анализи и разработване на проекти
9. Свилен Габровски -  Директор Логистика и трансформации
10. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
11. Елена Петрова - Юрисконсулт;
12. Петя Иванова -  Юрисконсулт
13. Анелия Петрова -  Юрисконсулт
14. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
15. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";
16. Сергей Поборников -  Старши специалист „Снабдяване";
17. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
18. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
19. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване";
20. Звезделина Борисова -  Мениджър „Снабдяване";

се събра във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) IM9TT001937 с предмет 
„Поддръжка на клиентска информационна система - интегрирано цялостно peujeHne(SAP-ISU)" , открита с Решение СН-131/10.06.2020 
г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 10.06.2020 г. под номер 00435-2020-0034, да отвори 
представените оферти, да оповести съдържанието им, да провери наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани 
ценови параметри", да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояния и 
критериите за подбор, поставени от възложителя и да провери съответствието с изискванията на възложителя на представеното 
техническо предложение в чл.39, ал.
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Процедура ТТ001937

На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха представители на участниците или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, от ал. 8 - 10 и 13. Въз 
основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради 
което комисията започна своята работа в посочения състав.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта за участие в процедурата, съгласно регистъра, в който са 

описани офертите при подаването им и протокола чл.48, ал.6 от ППЗОП._____
№ 1

Дата и час на подаване: на 06.07.2020 г. в 12:58 часа

Участник-фирма: „Стемо" ООД
ЕИК 817080126

Адрес за кореспонденция: 1407, гр. София, бул. „Черни връх" 51Б
Тел.: 02/8162300
Факс: 02/8162303
Имейл: st.office@stemo.bg
Представлявана от 
(съгласно Търговски 
регистър към Агенция по 
вписванията):

Георги Тихомиров Тихов - Управител 
Стефан Райчев Моров - Управител 
Христо Тотев Ковачев - Управител

Седалище и адрес на 
управление: 5300, гр. Габрово, ул. „Николаевска" №48

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

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Стемо" ООД и провери за наличие на отделен запечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата и трима от 
членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

След извършване на описаните по-горе демс твия, публичната част от заседанието на комисията приключи.
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На поредица от закрити заседания, считано от 15 ч. на 07.07.2020 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, на единствения участник, подал оферта.

По отношение на участника „Стемо" ООД, комисията констатира, че е налице съответствие с изискванията към лично състояние 
и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

На поредица от свои заседания комисията разгледа представеното от участника техническо предложение, в съответствие с чл.39, 
ал.З, т.1 от ППЗОП и констатира, че участникът е представили посочените в т.15.5 от Инструкциите към участниците, документи, които 
отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията взе решение да отвори и оповести документите, съдържащи се в плик Предлагани ценови параметри на публично 
заседание на 24.07.2020 г. от 09:30 часа.

На 21.07.2020 г. на сайта на „Софийска вода" АД, в електронната преписка в раздел „Профил на купувача", беше публикувано 
съобщение за място, дата и час на отваряне и оповестяване на предлаганите от участника Ценови параметри.

На публичното заседание на 24.07.2020 г. от 09:30 часа за отваряне на ценовото предложение присъства упълномощен 
представител на „Стемо" ООД -  Веселин Дучев. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отвори и оповести ценовото предложение и трима членове на комисията го подписаха на гърба. С извършване на тези 
действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

След приключване на публичната част на заседанието, комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в 
плик „Предлагани ценови параметри" на участника, с цел да констатира тяхното съответствие с изискванията, поставени от 
възложителя.

Комисията констатира, че участникът „Стемо" ООД е представили ценово предложение, което отговаря на изискванията на 
възложителя.

След извършване на описаните по-горе действия, Комисията извърши оценка по критерий за възлагане на поръчката „най-ниска 
цена", съгласно методиката, заложена в документацията за участие:
Методика за оценка: На оценка подлежи сборът от стойностите в клетка „Цена за човекоден, лв. без ДДС*" от Ценовата таблица в 
Приложение 3- Ценово предложение. Участникът, предложил най-ниска цена, получава максималният брой точки 100. Оценката за 
всеки от останалите допуснати участници се получава като най-ниското оценявано ценово предложение се умножи по 100 точки и 
резултатът се раздели на оценяваното ценово предложение на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след
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десетичната запетая. На първо място се класира Участникът, получил най-много точки, а останалите участници ще бъдат класирани в 
низходящ ред, съобразно получените точки, съгласно методиката на оценка.
ОЦЕНКА: ____ ____  ____  _____ _______ ________________________

№ Участник Стойност в клетка „Цена за 
човекоден", в лв. без ДДС

Оценка

точки

1 „Стемо" ООД 780,00 100

Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиято оферта отговаря на обявените 
от Възложителя изисквания и на ЗОП.
Комисията предлага да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за „предмет „Поддръжка 
на клиентска информационна система - интегрирано цялостно решение(5АР-1511)", със следния участник:

„Стемо" ООД ,със седалище и адрес на управление: 5300, гр. Габрово, ул. „Николаевска" №48, представлявано от Георги Тихомиров 
Тихов - Управител, Стефан Райчев Моров - Управител, Христо Тотев Ковачев - Управител


