
П Р О Т О К О Л  №3

На 07.07.2020 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 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.
Мястото, датата и часът на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”, бе предварително оповестено, чрез съобщение в раздел 
„Профил на купувача” на сайта на Възложителя на 02.07. 2020 г. >,
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Поради невъзможност да присъства на заседанието на комисията председателя Грета Събева - Старши специалист „Снабдяване“ беше 
заместен от резервен член Десислава Николчева - Поддръжка крайни потребители Ръководител група" Поддръжка крайни 
потребители", която подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП.

На публичното заседание на комисията за отваряне на ценовото предложение на „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД не присъстваха 
представители на участника.

Председателя на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „С&Т 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД и на основание чл. 57, ал. 4 от ППЗОП оповести ценовото предложение:
Стойността в клетка „Общо за 1г.“ в Ценовата таблица е 105 995.00 лв. без ДДС.
След извършване на горните действия публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание и установи следното:
Ценовата оферта на участника е попълнена, подписана и подпечатана, съгласно образеца на ценовото предложение.

Комисията пристъпи към оценяване на допусната оферта на участника, съгласно методиката за оценка, описана в документацията, по 
критерий за възлагане „най-ниска цена“, както следва:

Участник Оценявано предложение -
стойността в клетка „ Общо за 1г. “ в Ценовата таблица

Оценка
получени точки

„С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД 105 995.00 лв. без ДДС 100

Комисията, съгласно изискванията на чл. 58, ал.1 от ППЗОП класира офертата на допуснатия участник:
Първо място: „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД - 100 т.
Комисията реши, че предложените от класираният на първо място участник, условия за изпълнение на поръчката са в съответствие с 
изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка, и предлага на Възложителя за изпълнител на 
обществената поръчка е № ТТ001922 с предмет „Удължаване на гаранционната поддръжка на решение за защита от бедствия и аварии
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на съществуващата система за обслужване на клиенти на "Софийска вода" АД -  SAP”, да бъде определен участникът „С&Т 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с който да се сключи договор.
Действията на комисията, удостоверени в настоящия протокол, приключиха на .2020 г.
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.

Приложения: Неразделна част от настоящия протокол на комирияТгГц Протокол № 1 от 10.06.2020 г. и Протокол № 2 от 25.06.2020 г.
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Настоящия протокол е утвърден от Васил Борисов Трен в 

Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД:

Дата на утвърждаване /0
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Десислава Николчева

. . . .

Анна Салапатийска Маргарит^ ^азарова
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