
П Р О Т О К О Л  №2
На 18.06.2020 година в 15:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № СН-125/04.06.2020 г. назначена от възложителя 
комисия в състав:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Грета Събева - Старши специалист „Снабдяване“; 
и членове:
2. Анна Салапатийска - Експерт "Управление на ИТ процеси";
3. Маргарита Лазарова - Старши мениджър "Правен отдел"; 
и резервни членове:
4. Звезделина Борисова -  Мениджър отдел Снабдяване;
5. Николета Тричкова - Старши специалист “Снабдяване”;
6. Христо Зангов - Старши специалист “Снабдяване”;
7. Сергей Поборников -  Старши специалист “Снабдяване”;
8. Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
9. Елена Петкова - Старши специалист “Снабдяване”;
10. Мариана Братованова - Старши специалист “Снабдяване”;
11. Кристина Донева - Старши специалист “Снабдяване”;
12. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
13. Елена Петрова - Юрисконсулт;
14. Анелия Петрова -  Юрисконсулт "Правен отдел";
15. Самуил Нинов - Ръководител група "ИТ инфраструктура";
16. Георги Караниколов- ИТ Програмен офис и Контрол" Експерт "Бизнес анализи и разработване на проекти";
17. Десислава Николчева- Поддръжка крайни потребители Ръководител група" Поддръжка крайни потребители";
18. Ангел Петров- Директор "Информационни технологии".
се събра на закрито заседание във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на ЗОП с 
№ ТТ001922 с предмет: „Удължаване на гаранционната поддръжка на решение за защита от бедствия и аварии на 
съществуващата система за обслужване на клиенти на "Софийска вода" АД -  SAP”, открита с Решение СН-70/31.03.2020 г. на 
Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление с ID 970213 в РОП на 31.03.2020 г., под номер 00435-2020-0021, да отвори 
и разгледа представените допълнителни документи, изискани в Протокол № 1 с констатираните несъответствия с изискванията към 
критериите за подбор и да провери съответствието на документите от техническото предложение на допуснатия участник в 
процедурата. д
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В заседанието на комисията взе участие основният член на комисията Маргарита Лазарова - Старши мениджър "Правен отдел", 
назначен със Заповед № СН-125/04.06.2020 г., която подписа декларация по чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП.
На 10.06.2020 г. комисията публикува в Профила на купувача Протокол №1 с констатираните несъответствия с критериите за подбор. 
В деня на публикуването на Протокол №1 комисията го изпрати към участника в процедурата.
След изтичане на законовия срок за представяне на допълнителни документи, Комисията се събра на закрито заседание на 18.06.2020 
година в 15:30 часа и констатира следното:
Участникът „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил в определения от комисията срок допълнителни документи във връзка с чл.54, 
ал.9 от ППЗОП - запечатан плик с допълнителни документи от участника е подаден в деловодството на възложителя на 17.06.2020 г. в 
09:33 ч. Представен е нов ЕЕДОП, в който са отстранени констатираните от комисията несъответствия, посочени в Протокол №1.
Въз основа на представените документи комисията счита, че участникът „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД, отговаря на критериите за 
подбор на Възложителя, съгласно посочените в обявлението и документацията за обществена поръчка.
Комисията приема представените допълнителни документи и допуска да по-нататъшно участие в процедурата участника „С&Т 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
На следващо заседание, комисията разгледа техническото предложение на допуснатия участник в процедурата.
След обстоен преглед на техническото предложение на участника за съответствие с техническата спецификация на възложителя, 
комисията констатира следното:
Участникът „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил изисканото в чл. 15.5 от Инструкциите към участниците предложение за 
изпълнение на поръчката и същото е в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за възлагане на 
обществената поръчка.
Комисията установи, че офертата на участника „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД, отговаря на техническите изисквания за изпълнение на 
поръчката, поставени от възложителя, съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка и го допуска до по-нататъшно 
участие в процедурата.
Предвид изложеното, комисията взе единодушно следните решения:
1. Допуска до по-нататъшно участие в публичното състезание участника „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
2. Отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник ще се извърши, съгласно условията на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП.
Действията на комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха на .^....06.2020г.
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.
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