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Р Е Ш Е Н И Е № Р Д - 07- 508 / 04 .12 . 2 0 1 4 г. 

На основание чл. 92а, ал.б в срока по чл. 73 от ЗОП, във връзка с 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., протокол от 01. 
12.2014 г. и доклад от 01 .12.2014 г. на комисия в състав, определен по моя Заповед № РД-
07-488 / 25.11.2014 г. и след като се запознах с мотивите на комисията, представени в 
доклада по отношение оценяването и класирането на офертите, направено съобразно 
критериите за оценка, след като прецених всички аргументи и основания за 
целесъобразност и икономическа изгодност, 

УСТАНОВИХ СЛЕДНОТО: 
1. Комисията е провела процедурата, следвайки стриктно изискванията на ЗОП. 
2. Отстранени участници няма. 
3. Класирани участници: Потвърждавам мотивите на комисията и основанията на 

членовете за оценяване на офертите, както това е подробно описано в Доклада. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

оценяването и класирането, което комисията е направила, според обявените критерии и 
според най-добрата и обективна преценка, която във връзка със своите компетенции, 
членовете на комисията са извършили, а именно: 

Класиране на допуснатият единствен участник: 
1. „Алфа консулт" ООД, гр. Сливен 

ОПРЕДЕЛЯМ : 

Участникът за изпълнител на договор за обществена поръчка : „ Алфа консулт" ООД, 
гр. Сливен, с който да бъде сключен писмен договор , в резултат на проведената процедура 
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"; 
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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. „ В е г а Разсрочени плащания"; 11. „Вега. Платежни 
документи"; 12. „Вега. Деловодство"; 13. „Вега. МТС-Централен склад"; 14. „Вега. 
МТС-склад Нова Загора" при следните мотиви за решението : 

Поканеният единствен участник „Алфа консулт" ООД, гр. Сливен е проявил интерес 
към обявената на сайта на АОП и в профила на купувача обществена поръчка, като е 
представил оферта в отговор на поканата. Предложенията на участника отговарят на 
изискванията в документацията за участие и поканата на възложителя. След проведените 
преговори, постигнатите договорености защитават напълно интересите на възложителя. 

В качеството ми на Възложител приемам изцяло мотивите и оценките на Комисията, 
представени ми за утвърждаване в доклада на Комисията. Във връзка с гореизложеното 

НАРЕЖДАМ: 

1. На основание чл.92а, ал.6 от ЗОП в тридневен срок от вземане на решението, в един и 
същи ден решението и доклада да се изпратят до участника, съобразно чл.58а, ал.2 и ал.5 от 
ЗОП и чл.43 от ППЗОП - по реда и условията на Закона за електронния документ и 
електронния подпис - ЗЕДЕП; както и да се публикуват в профила на купувача при спазване 
на чл.22б, ал. 3. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 
Комисия за защита на/конкуренцията 
бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, 
Тел.: 02/9884070, Фак1: 02/19807315 
E-mail: cpcadroin@.cpq.bg. 
URL: http://www.cpc.b 

Срок за подаване на ж; 
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но чл. 120, ал. 5 от ЗОП. 
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