
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СЛИВЕН" ООД 
ул. "6-ти септември" № 27, тел. 044/62 34 65, факс 044/62 34 13 

e-mail: viksliven@viksliven.com 

П Р О Т О К О Л № 2 

За работата на специализираната Комисия във връзка с отварянето, 
разглеждането, оценяването , класирането и извършване на договаряне , съгласно 
получено предложение по процедура чрез договаряне без обявление по реда на ЗОП с 
предмет: "Абонаментно обслужване и поддържане на действащите на територията 
на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД базови, системни и приложни 
програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 „Вега. Инкасо и каси-
Граждани"; 2 „Вега Каси-Села"; 3 „Вега EPAY, TFS, Internet"; 4 „Вега. Съд"; 5 
„Вега. Инкасо-Фирми" ( в частта редактиране на показания и фактуриране); 6 
„Вега. ФСД" (счетоводство); 7 „Вега. МТС"; 8 „Вега. Водомерно стопанство"; 9 
„Вега. Автотранспорт"; 10 „Вега Разсрочени плащания"; 11 „Вега. Платежни 
документи"; 12 „Вега. Деловодство"; 13 „Вега. МТС-Централен склад"; 14 „Вега. 
МТС-склад Нова Загора" „,открита с Решение№ РД-07-460/12.11.2014 г., 
публикувано в регистъра на обществените поръчки на 12.11.2014 г. 

Днес 25.11.2014 год. в 11,00 ч. Комисията назначена със Заповед № РД-07- 488 
от 25.11.2014 год. на Управителя на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД в 
състав : 

Председател: 
Таня Йорданова - на длъжност Ръководител Финансово-счетоводна дейност с 
квалификация Магистър счетоводство и контрол 

Редовни членове: 
1. инж.Ваня Иванова - на длъжност Ръководител Административно -стопанска 
дейност с квалификация магистър инженер Технология на водата 
2. инж.Янчо Събев - на длъжност Инвестиционен анализатор с квалификация 
строителен инженер ВиК мрежи и съоръжения 
3. Мариана Велева — на длъжност Юрисконсулт с квалификация магистър по 
право 
4. Николай Катилеев - на длъжност Координатор информационни системи с 

квалификация Компютърни технологии и мрежи 
Резервни членове: 

5. Бистра Шопова - на длъжност Специалист „ Обработка на данни" с 
квалификация магистър финанси 

На свое заседание Комисията се събра в пълен състав със задача да разгледа, 
оцени , класира и извърши договаряне , съгласно покана за участие в процедура на 
договаряне без обявление на постъпила оферта за изпълнение на обществена поръчка 
по ЗОП- договаряне без обявление, открита с Решение№ РД-07-460/12.11.2014 г., 
публикувано в регистъра на обществените поръчки на 12.11.2014 г. с предмет : 
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"Абонаментно обслужване и поддържане на действащите на територията на 
"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД базови, системни и приложни 
програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 „Вега. Инкасо и каси-
Граждани"; 2 „Вега Каси-Села"; 3 „Вега EPAY, TFS, Internet"; 4 „Вега. Съд"; 5 „Вега. 
Инкасо-Фирми" ( в частта редактиране на показания и фактуриране); 6 „Вега. ФСД" 
(счетоводство); 7 „Вега. МТС"; 8 „Вега. Водомерно стопанство"; 9 „Вега. 
Автотранспорт"; 10 „Вега Разсрочени плащания"; 11 „Вега. Платежни документи"; 12 
„Вега. Деловодство"; 13 „Вега. МТС-Централен склад"; 14 „Вега. МТС-склад Нова 
Загора" ,„открита с Решение№ РД-07-460/12.11.2014 г., публикувано в регистъра на 
обществените поръчки на 12.11.2014 г. 

Работата на комисията продължи с преглед на Списък на участниците, подписан 
от присъстващият представител на участника - „Алфа Консулт" ООД гр. Сливен , 
получил покана за участие в процедура на договаряне без обявление - г-н Светослав 
Минков Стоянов- управител на дружеството. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик №3 с надпис "Предлагана цена " на 
участника. 

Направените предложения от единственият участник в процедурата на 
договаряне без обявление, представил оферта са както следва: 

- Техническо и ценово предложение от офертата на участника, съгласно оферта 
№ РД-04-5178 / 24.11.2014 г. 

В техническата оферта на участника се съдържа следното предложение: 

Извършване на Системна поддръжка, профилактика и DBA администриране на 
системния софтуер - Intersystems Cache, включваща следните дейности: 

периодична профилактика и проверка на базата данни с цел по-бърза и 
безпроблемна работа на системите на сървърите; 

периодично преинсталиране, обновяване и проверка на Intersystems Cache 
на Windows и Linux сървърите с цел подобряване на сигурността и надеждността им; 

Оказване на помощ при: 

- Инсталиране и конфигуриране на Windows и Linux работни станции и 
сървъри; 

- отстраняване на възникнали ситуации при срив на Операционните системи 
или СУБД; 

Извършване на абонаментна поддръжка на програмните продукти и модули: "Инкасо и 
Каси-граждани", „Каси-Села", „EPAY, TFS и Internet", „Инкасо-фирми" (в частта: 
редактиране на показания и фактуриране), „Водомерно Стопанство", „Съд" и 
„Разсрочени плащания", участникът извършва следните дейности: 

създаване на допълнителни модули към съществуващите програмни 
продукти, справки, отчети и други; 

удовлетворяване на допълнителни изисквания на Възложителя, възникнали 
от промяна на нормативната база; 

оказване на помощ при редактиране на данни, проверки и т. н., текущо и 
по време на приключване. 

За програмните продукти и модули: „ФСД", "Платежни Документи", „Деловодство", 
„Автотранспорт", „МТС" ,Централен склад" и „склад Нова Загора", участникът да 
извършва следните дейности: 
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създаване на допълнителни модули към съществуващите програмни 
продукти, справки, отчети и други; 

удовлетворяване на допълнителни изисквания на Възложителя, 
възникнали от промяна на нормативната база; 

оказване на помощ при редактиране на данни, проверки и т. н., текущо и 
по време на приключване. 

В ценовата оферта на участника се съдържа следното предложение: 

1. За извършване на Системна поддръжка, профилактика и DBA администриране на 
системния софтуер - Intersystems Cache, включваща следните дейности: 

периодична профилактика и проверка на базата данни с цел по-бърза и 
безпроблемна работа на системите на сървърите; 

периодично преинсталиране, обновяване и проверка на Intersystems Cache 
на Windows и Linux сървърите с цел подобряване на сигурността и надеждността им; 

Оказване на помощ при: 

- Инсталиране и конфигуриране на Windows и Linux работни станции и 
сървъри; 

- отстраняване на възникнали ситуации при срив на Операционните системи 
или СУБД; предлаганата месечна цена е равностойността в лева на 1 / една / МРЗ / 
минимална работна заплата/ за страната. 

2. За абонаментна поддръжка на програмните продукти и модули: "Инкасо и Каси-
граждани", „Каси-Села", „EPAY, TFS и Internet", „Инкасо-фирми" (в частта: 
редактиране на показания и фактуриране), „Водомерно Стопанство", „Съд" и 
„Разсрочени плащания", включваща следните дейности: 

създаване на допълнителни модули към съществуващите програмни 
продукти, справки, отчети и други; 

удовлетворяване на допълнителни изисквания на Възложителя, възникнали 
от промяна на нормативната база; 

оказване на помощ при редактиране на данни, проверки и т. н., текущо и 
по време на приключване, предлаганата месечна цена е равностойността в лева на 6 

/ шест/ МРЗ / минимални работни заплати / за страната. 

3. За абонаментна подръжка на програмните продукти и модули: „ФСД", "Платежни 
Документи", „Деловодство", „Автотранспорт", „МТС" ,Централен склад" и „склад 
Нова Загора", включваща следните дейности: 

- създаване на допълнителни модули към съществуващите програмни 
продукти, справки, отчети и други; 

удовлетворяване на допълнителни изисквания на Възложителя, 
възникнали от промяна на нормативната база; 

оказване на помощ при редактиране на данни, проверки и т. н., текущо и 
по време на приключване, предлаганата месечна цена е равностойността в лева на 2.5 

/ две и половина / МРЗ / минимални работни заплати / за страната. 
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Обща цена на месечно абонаментно обслужване е равностойността в лева на: 
9.5 / девет и половина / МРЗ / минимални работни заплати / , без ДДС . 

Обслужваща банка за банкови преводи : 

ТБ „ Първа инвестиционна банка „ АД 

IB AN BG48FINV915010UB020274 

BIC FINVBGSF 

Начин на плащане: до 90 календарни дни , по банков път, след представяне на 
приемо - предавателен протокол и данъчна фактура. 

В случай на приемане на оферта, участникът е съгласни да представи банкова 
гаранция или паричен депозит за качествено изпълнение на договора, валидна до 
приключването му, на стойност 1% от стойността на договора. 

Участникът е съгласнен валидността на предложението му да бъде 150 / сто и 
петдесет / дни , но не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на 
подаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието 
по всяко време преди изтичането на този срок. 

Участникът е декларирал, че е запознат с условията, отразени в документацията 
за участие в откритата процедура по ЗОП и се задължава да ги спазва. 

След като разгледа предложението на участника Комисията прецени, че 
проверка за наличие на основанията по чл.70,ал.1 от ЗОП не следва да бъде прилагана и 
същите са неприложими, предвид наличието на един допуснат участник. 

Комисията пристъпи към договаряне с участника, относно ценовото му 
предложение .Отправено бе предложение от Председателя на Комисията, относно 
намаляване на цената от 9.5 МРЗ на 9.0 МРЗ, което е прието от участника и във връзка 
с постигнатата договореност ценовото предложение на участника е в размер на 9.0 
/ девет / МРЗ за страната ,без ДДС. 

Комисията пристъпи към оценка на предложението на учасника, съгласно 
критерий за оценка - « Най-ниска цена на база брой МРЗ за страната, в лева, без ДДС, 
подробно описан в документацията за участие. 

След приключилото договаряне комисията единодушно прие постигнатата 
договорана цена на участника, която е в размер на 9 / девет / МРЗ минимални работни 
заплати за страната в лева , без ДДС за месец , с което извърши и класиране на 
участника „Алфа Консулт" ООД гр. Сливен. 

Комисията преценя, че участникът е изпълнил изискванията на Възложителя, 
съгласно документацията за участие и поканата за участие в процедурата на 
договаряне без обявление. Комисията счита, че след преговорите , постигнатите 
договорености защитават напълно интересите на възложителя . 
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В тази връзка и водена от гореизложеното Комисията 

РЕШИ : 

Комисията предлага на основание чл.41а , т.2 от ЗОП да бъде сключен договор 
за "Абонаментно обслужване и поддържане на действащите на територията на 
"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД базови, системни и приложни 
програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 „Вега. Инкасо и каси-
Граждани"; 2 „Вега Каси-Села"; 3 „Вега EPAY, TFS, Internet"; 4 „Вега. Съд"; 5 „Вега. 
Инкасо-Фирми" ( в частта редактиране на показания и фактуриране); 6 „Вега. ФСД" 
(счетоводство); 7 „Вега. МТС"; 8 „Вега. Водомерно стопанство"; 9 „Вега. 
Автотранспорт"; 10 „Вега Разсрочени плащания"; 11 „Вега. Платежни документи"; 12 
„Вега. Деловодство"; 13 „Вега. МТС-Централен склад"; 14 „Вега. МТС-склад Нова 
Загора" с класираният единствен участник „Алфа Консулт" ООД гр. Сливен. 

Заседанието на комисията бе закрито в 15:50 ч. на 01.12.2014год. 

Председател: ( f 
Таня Йорданова - на длъжност Ръководител Финансово-счетоводна дейност -

Редовни членове: 
1. инж.Ваня Ив£даова->41а длъжност Ръководител Административно -стопанска 
дейност -
2. инж.ЯнчО Събев'- на длъжност Инвестиционен анализатор 
3. Мариана Велева - на длъжност Юрисконсулт - 1 \V 
4. Николай Катилеев - на длъжност Координатор информационни системи 

Участник : 
Светослав Минков\ Стоянов- в качеството 
участника „Алфа Консулт" ООД гр. Сливен 

на управител на 
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