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28 април 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.97, ал. 1 от
ППЗОП със заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-1158/28.04.2017г. за
разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на
участниците в обществена поръчка с ред за възлагане /основание чл.20, ал.З, т,2 и глава
двадесет и шеста от 30X1/ събиране на оферти с обява № РД-21 -494/20.04.2017г. с предмет
„Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презенгационна техника за конферентни
зали 1-(118-1.19) и 1-320 в Учебен корпус -1 на Икономически университет - Варна”/кодс>ве,
съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3234 2410 „Оборудване за озвучаване4*и
3865 2120 „Видеопроектори“/, открита с публикуването й в профила на купувача на
20.04.2017г. /Ю 9063504/.
В 09:00 часа на 28 април 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус 1 на
Икономически университет - Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис Г № 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и
за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:

1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”. .
2. доц. д-р Андрияна Андреева - член - юрисконсулт в ИУ - Варна. *
3. инж. Владко Влаев - член - ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна
'д е й н о с т “.
До 16.30 часа на 27.04.2017г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в
Регистъра на обществените поръчки. 5 /пет/, оферти в запечатани и непрозрачни опаковки
както-следва:
1.
2.
3.
4.
5.

„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с вх.№ 53.1 ./27.04.2017г. от 09.00ч.
„БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД с вх.№ 53.2./27.04.2017г. от 12.40ч.
„ПРИЗМА-EC“ ООД с BX.X® 53.3./27.04.2017г. от 13.50ч.
„БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД с вх.№ 53.4./27.04.2017г. от 14.15ч.
„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД с вх.№> 53.5./27.04.2017г. от 16.20ч.

На основание чл.97, ал.З от ППЗОП в залата присъстват Тодор Николов Аврамов управител на „Бюро преводи Варна“ ЕООД и Геновева Щерева Ангелова -упълномощен
представител на „Прйзма-ЕС“ ООД - участник в обществената поръчка.

^

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед на Зам.-ректора
„ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-1158/28.04.2017г. и оповести, че е получил от Ректората
(стая 209) 5 /пет/ броя оферти от „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „БЮРО ПРЕВОДИ
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ВАРНА“ ЕООД, „ПРИЗМА-EC“ ООД, „БГ ТЕЛЕКОМ44 ЕООД и „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД,
което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП
към Регистъра на подадените оферти.
Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97? ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

I
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Комисията констатира, че никой от предадените опаковки не е разпечатана, не* е с
нарушена цялост и има записан входящ номер, съответстващ на реда на подавана на
документите съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване. Бяха разпечатани пликовете и
бяха оповестени ценовите параметри за изпълнение на поръчката, предложени от
участниците, както следва:
Участникът „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлагайки обща стойност за
изпълнение на поръчката в размер на 29 892.00лв. без включен ДДС не е поставил ценовите
параметри в отделен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.
Участникът „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД предлагайки обща стойност за
изпълнение на поръчката в размер на 30 042.34лв. без включен ДДС е поставил ценовите
параметри в отделен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.
Участникът „ПРИЗМА-EC“ ООД предлагайки обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 28 994.28лв. без включен ДДС е поставил ценовите параметри в
отделен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.
Участникът „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД предлагайки обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 28 946.00лв. без включен ДДС е поставил ценовите параметри в
01делен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.
Участникът „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД предлагайки обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 28 780.00лв. без включен ДДС е поставил ценовите параметри в
отделен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.
На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията и Тодор Николов
Аврамов - управител на „Бюро преводи Варна“ ЕООД подписаха „Предложението за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ и „Ценовите
параметри“ на участниците „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ* ЕООД, „ПРИЗМА-EC“ ООД, „БГ
ТЕЛЕКОМ“ ЕООД и „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД.
На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията и Геновева Щерева
Ангелова -упълномощен представител на „Призма-EC“ ООД •- участник в обществената
поръчка, подписаха „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участника „БЮРО ПРЕВОДИ
ВАРНА“ ЕООД.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по разглеждане
на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с разпоредбите на
ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕПИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
Предлага на Възложителя да бъде отстранен о т участие в обществената поръчка
„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на основание члЛ 07, тЛ от ЗОП във връзка с члЛ92
о т ЗОП, чл.47, ал.З от ППЗОП и Т.2 3 Л 2 . от Описанието на обществената поръчка, а
именно, че ценовите параметри не са представени в запечатан, непрозрачен плик в
рамките на опаковката е офертата, което не отговаря на условията по документацията.
2
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Предлага на Възложителя да бъдат допуснати до разглеждане офертите на
„БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД, „ПРИЗМА-EC“ ООД, „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД и
„КЕЙБЪЛ ТЕХЙООД.
'
В резултат на разглеждане на представените оферти за съответствие с изискванията на
Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на участниците в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните констатации:
*

*

1.
офертата на „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по
образец /Приложение 1/ {оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по образец
/Приложение 21 {оригинал);
- декларации №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване на
договор /основание чл.54, алЛ т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/ {оригинал):,
- декларации №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на
пречки за сключване на договор /основание чл.54, алЛ т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 4/ {оригинал);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по образец
/Приложение>51 {оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 алЛ 1 от ЗОП/ по образец /Приложение 7/ {оригинал);
- декларации за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по
образец /Приложение 8/ {оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ {оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ {оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената информация
в офертата, включително н ер ед о вн о ст или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на
представената информация в офертата на „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД.
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2.
офертата на ,ЛРИЗМА-ЕС“ ООД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по
образец /Приложение 1/ {оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по образец
/Приложение 2/ {оригинал);
- декларация №3 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване на
договор /основание чл.54, алЛ т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/ (оригинали);
- декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 4i {оригинали);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 алЛ от ЗОП/ - по образец
/Приложение 5/ {оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от ЗОП/ по образец /Приложение 7/ {оригинал);
з
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- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по
образец /Приложение 8/ (<оригинали);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената информация
в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на
представената информация в офертата на „ПРИЗМА-EC“ ООД.

\
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3.
офертата на ,,БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по
образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по образец
/Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване на
договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 4/ (оригинал);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от ЗОП/ по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по
образец /Приложение 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената информация
в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствиеГ с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на
представената информация в офертата на „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД.
4.
офертата на ^КЕЙБЬЛ ТЕХ“ ООД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по
образец /Приложение 1/ (оригинал);
*
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по образец
/Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване на
договор /основание чл.54, алЛ т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/ (оригинал);
-декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на
пречки за сключване на договор /основание чл.54, алЛ т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 4/ (оригинал);
4
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- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал. 1 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от ЗОП/ I по образец /Приложение 7/ {оригинал);
1
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по
образец /Приложение 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената информация
в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
.
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на
представената информация в офертата на „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕПИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
Предлага на Възложителя да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ и „Ценовите
параметри“ на участниците „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД, „ПРИЗМА-EC“ ООД,
„БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД и „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД.
1. „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД по оферта с вх.№ 53.2./27.04.2017г. от 12.40ч.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация включва съгласие за доставка, монтаж и настройка на озвучителна и
презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на
Икономически университет - Варна:
Зала 1-(118-119)

^ройггво
Тип - 2 канала стерео, Phonic iAMP3020
Усилвател

Изходна мощност RMS - 600W на канал 8 ohms
Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB

1 бр-

Захранване - 220 to 240Vp консумира от мрежата 1500W при товар 2£l Stereo
Аудио смесител Phonic Helix Board 12 Universal 12 Input Mixer with Fire Wire &
USB 2.0 Interfaces
Аудио
Изходи -5 за връзка c усилвател, 1 ШВ(съвместим с Windows 7,8,10)
смесител(миксер)
Еквалайзер - 3 бандов
-

1 бр.

Захранване външно - 100 to 240VAC, 50/60 Hz
Тип - пасивни full-range, марка APART MASK8-W
Номинална мощност - 2-лентови стенни говорители 300W
Озвучителни тела Номинален импеданс - 8 ohm

4 бр.

LF високоговорител: 8" HD
HF драйвер: 1"
5
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Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz
Цвят - бял, размери 411x250x250
Стойки за
закрепване иа Тип - стенни, метални, цвят - бял
високоговорители

4 6p.

Тип “ UHF, безжична микрофонна система
Честотен диапазон - 863—865 MHz
Безжичен микрофон

Брой честоти - PLL 16бр.
Характеристики и функции - Приемник EJ-701DR Diversity, Предавател и
микрофон Wireless Bodypach Transmitter EJ-7XT

1 6p.

Захранване на приемника - 100 - 240V, 12-15 V/0.6 А
Цифрово
централно
управляващо
устройство
Цифрова
дискусионна
микрофонна
система

Цифров
делегатски
микрофонен пулт
Цифров
председателски
микрофонен пулт
Кабели и
конектори

Мултимедиен
проектор

24

1 6p.

Комплект' кабели и конектори

1 6p.

Естествена
разделителна
способност

1920X1080

Яркост

5000 ANSI lumens

Съотношение на
контраст

20000 към 1

Размер на
изображението (по
широчина)
Разстояние до
изображението
Лампа(живот)

1 6p.

D-CemoDL

Acer Projector Р6600 DLP

Видео
съвместимост)

01.01.01 FM

D-CemoDL

Прожекционна
система

Компютьрна
съвместимост
Съвместимост с
HDTV

I%

TELEVIC-D-CERNO CUR

51 см. ~ 762см.. .

1.0 m . ~ 9.4 m .
3000 часа
1920X1080
1080p
HDTV, NTSC, PAL, SECAM

1 6j.

Входни
интерфейси

2 Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI

Изходни
интерфейси

D-sub 15 pin, Audio out, 1

Захранване

100 to 240V AC

Функции

Късофокусна опция (от разстояние 1.6 м. да проектира 2,6
и. образ на широчина), възможност за свързване с два
отделни видео източника по стандарт HDBaseT

Окомплектоване

«

Екстендери (LAN HDMI extender), кабели и конектори.
Инсталация на трасета от 2 източника, всеки на
разстояние 50 м. от проектора по стандарт HDBaseT

Гаранция

2 години

Минимален
размер

Диагонал 325.1см.

Екран за
мултимедиен Тип механизъм за
прибиране
проектор

.

електрически, с дистанционно управление

1 бр.

стенен

Тип на екрана

Зала 1-320
Технически \арактг ерие гнкн

Кол 114tier 1(0
: ’' ■

Тип - 2 канала стерео
Усилвател

Изходна мощност RMS - 600W/8 ohms

1 бр.

Работна честота - 10 Hz -50 Hz
Захранване - 220 to 240Vp консумира от мрежата 1500W при товар 20 Stereo
Входове - 4 балансирани микрофонни XLR с 48V автономно захранване и 75Hz
low cut, 2 стерео, 1 ивВ(съвместим с Windows 7,8,10)

Аудио
Изходи - 5 за връзка с усилвател, 1 ШВ(съвместим с Windows 7,8,10)
смесител(миксер)
Еквалайзер - 3 бандов

1 бр.

Захранване външно - 100 VAC, 50/60 Hz
Тип - пасивни full-range
Номинална мощност - 130-200W RMS
Номинален импеданс - 8 ohm
Озвучителни тела LF високоговорител: 6" ~ 10"
HF драйвер: 1" ~ 1.3"

2 бр.

Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz
Цвят - бял
Стойки за
Тип - стенни, цвят - бял
закрепване на
високоговорители
Мултимедиен
проектор

01.01.01 FM

Прожекционна
система

2бр.

DLP/LCD

1 бр.

Естествена
разделителна
способност
Яркост

мин. 3000 ANSI lumens

Съотношение на
контраст

мин. 16000 към 1

Размер на
изображениет
о (по
широчина)
Разстояние до
изображениет
о

2 м.

1,5 м.

Лампа(живот)

мин. 3000 часа

Компютърна
съвместимост

от (640 х 480) до (1920X1080)

Съвместимост с
HDTV

480i, 480р, 5761, 576р, 720р, 1080i, 1080р

Видео
съвместимост

HDTV, NTSC, PAL, SECAM

Входни
интерфейси

Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI

Изходни
интерфейси
Захранване

«
Л

1920X1080

D-sub 15 pio, Audio out, 1
100 to 240V AC, 50/60 Hz

Функции

Късофокусна опция (от разстояние 1,5 м. да проектира 2 м.
образ на широчина)

Гаранция

2 години

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентадионна техника
за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет
- Варна до 30 календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентадионна техника
за нуждите на Икономически университет - Варна по допълнителни заявки, извън
техническата спецификация до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на офертата
ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предоставената оферта.
Ценовите параметри, предложени от „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД са в размер на
30 042.34лв. без включен ДДС. Предложената стойност за доставка, монтиране и настройка
на озвучителната и презентадионна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в
Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна по техническа спецификация не
надвишава сумата от 32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите
параметри на участника „БЮРО .ПРЕВОД# ВАРНА“ ЕООД, удовлетворяват изискванията
на Възложителя.

OI.OJ.Ol FM
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2. „ПРИЗМА-EC“ ООД по оферта с вх.№ 53.3./27.04.2017г. от 13.50ч.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация включва съгласие за доставка, монтаж и настройка на озвучителна и
презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на
Икономически университет - Варна:
«
Зала 1- (118-119)
Тсхннчесхи xapaici ернсгики

•Кш1НЧ(*ОТИ(|

Тип - BEHRINGER NU3000 - 2 канала стерео
Усилвател

Аудио
смесител(миксер)

Изходна мощност RMS - 2X440 ~1000W/8 ohm

1 бр.

Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB
Захранване- 100to 240V AC, 50/60Hz
BEHRINGER Xenyx Q1002. USB Входове - 4 балансирани микрофонни
XLR c 48V автономно захранване и 75Hz low cut, 2 стерео, 1
и5В(съвместим c Windows 7,8,10)
Изходи -2 за връзка c усилвател, 1 USB(cbBMecTHM c Windows 7,8,10)

1 бр.

Еквалайзер - 3 бандов
Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz
Тип - пасивни full-range
Номинална мощност -130-200W RMS
Озвучителни тела

Номинален импеданс - 8 ohm
LF високоговорител: 6" ~ 10"
HF драйвер: 1" ~ 1.3 г

4 6pi

Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz
Цвят - бял
Стойки за закрепване
Тип - STAND M8 стенни, цвят - бял
на високоговорители
Тип - SHURE PG 14E/PG30 „брошка"
Честотен диапазон - UHF
■
Безжичен микрофон Брой честоти -10

4 бр.
;
1 бр.

Характеристики и функции - Diversity технология, Squelch
Захранване на приемника - 100 to 240V АС, 50/60 Hz
D-Cemo CUR - Цифров интерфейс за комуникация
между компонентите на системата;
Plug-and-play функционалност за бързо и лесно
свързване на до 50 дискусионни микрофонни
пулта;
Буфер за съхранение на информацията при запис;
Цифрова
Цифрово централно Цифрови филтри за потискане на обратната
управляващо
дискусионна
връзка;
микрофонна система
устройство
Вграден MP3 плейър/рекордер с графичен
дисплей;
Контрол до мин. 50 бр. дискусионни пулта;
Вграден контролен високоговорител;
Възможност за свързване с външен аудио
усилвател, смесителен пулт, записващо
устройство;

1 бр.

9
01.01.01 FM

Възможност за свързване с външен аудио
източник.

D-Cemo DL - Цифров интерфейс за комуникация;
Защита от смущенията и интерференции от
мобилни телефони и безжични мрежи
Микрофон с гъвкаво стебло и светещ ринг;
Цифров делегатски
Вграден високоговорител;
микрофонен пулт Куплунг за включване на слушалки;
Вграден контрол на силата на звука в слушалките;
Функция "Разрешение за говор" с индикатор.

Цифров
председателски
микрофонен пулт

D-Cemo CL -Включва всички функции на
делегатския пулт;
Приоритетен бутон;
Временно или постоянно изключване на
делегатските микрофони;
Допълнителен вграден звуков тон за привличане
на вниманието на делегатите;

Кабели и конектори Комплект кабели и конектори
Прожекционна
система
Естествена
разделителна
способност

Мултимедиен
проектор

Яркост
Съотношение на
контраст
Размер на
изображението (по
широчина)
Разстояние до
изображението
Лампа(живот)
Компютърна
съвместимост
Съвместимост с
HDTV
Видео
съвместимост
Входни интерфейси

*

24

1 6p.

16p.

DLP Acer Р6500 DLP/LCD
1920X1080/1920X1200
5000 ANSI lumens
20000 към 1
2,6 м.
1 6p.
2м.
мин. 3000 часа
от (640 х 480) до (1920X1080)
480i, 480р, 576i, 576р, 720р, 10801, 1080р
HDTV, NTSC, PAL, SECAM.
Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI

10
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Изходни
интерфейси

D-sub 15 pin, Audio out, 1

Гаранция

100 to 240V AC, 50/60 Hz
Късофокусна опция (от разстояние 2 м. да
проектира 2,6 м. образ на широчина), възможност
за свързване с два отделни видео източника по
стандарт HDBaseT
Екстендери (LAN HDMI extender), кабели и.
конектори. Инсталация на трасета от 2 източника,
всеки на разстояние 50 м. от проектора по
стандарт HDBaseT
2 години

Минимален размер

ширина 2,6 м

Тип механизъм за
прибиране

електрически* с дистанционно управление

Тип на екрана

за закрепване на стена

Захранване
Функции

Окомплектоване

Екран за
мултимедиен
проектор

*

1 бр.

Зала 1-320

I

■ • г
Технически уаракперисгпкн

у п '”

Количество

Тип - BEHRINGER NU3000 - 2 канала стерео
Усилвател

Аудио
смесител(миксер)

Изходна мощност RMS - 2X150 ~400W/8 ohm

1 бр.

Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB
Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz
BEHRINGER Xenyx Q 1002 USB Входове - 4 балансирани микрофонни
XLR c 48V фантомно захранване и 75Hz low cut, 2 стерео, 1
и8В(съвместим c Windows 7,8,10)
Изходи -2 за връзка c усилвател, 1 USB (съвместим c Windows 7,8,10)

1 бр.

Еквалайзер - 3 бандов
Захранване- 100 to240V AC, 50/60 Hz
Тип - MASK8 пасивни full-range
Номинална мощност - 130-200W RMS
Номинален импеданс - 8 ohm
Озвучителни тела

LF високоговорител: 6"

10"

HF драйвер: Г ~ 1.3"

'

2 бр.

Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz
Цвягг - бял
Стойки за закрепване
на високоговорители Тип - STAND-M8 стенни, цвят - бял

Мултимедиен
проектор

Прожекционна
система
Естествена
разделителна
способност
Яркост
Съотношение на
контраст

2брГ.

DLP Acer P7550ST DLP/LCD
1920X1080

1 бр.

мин. 3000 ANSI lumens
мин. 16000 към 1
11

§ь
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Размер на
изображението (по
широчина)
Разстояние до
изображението
Лампа(живот)
Компютърна
съвместимост
Съвместимост с
HDTV
Видео
съвместимост

s

2 м.
1,5 м.
мин. 3000 часа
(

от (640 х 480) до (1920X1080)
480i, 480р, 576i, 576р, 720р, 10801, 1080р
HDTV, NTSC, PAL, SECAM

Входни интерфейси

Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI

Изходни
интерфейси
Захранване

D-sub 15 pin, Audio out, 1

Функции

100 to 240V AC, 50/60 Hz
Късофокусна опция (от разстояние 1,5 м. да
проектира 2 м. образ на широчина)

Гаранция

2 години

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентадионна техника
за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет
- Варна до 30 календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентадионна техника
за нуждите на Икономически университет - Варна по допълнителни заявки, извън
техническата спецификация до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на офертата
ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в щдно
съответствие с предоставената оферта.
Ценовите параметри, предложени от „ПРИЗМА-EC“ ООД са в размер на 28 994.28лв.
без включен ДДС. Предложената стойност за доставка, монтиране и настройка на
озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен
корпус - 1 на Икономически университет - Варна по техническа спецификация не
надвишава сумата от 32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите
параметри на участника „ПРИЗМА-ЕС“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
3. „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД по оферта с вх.№ 53.4./27.04.2017г. от 14.15ч.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация включва съгласие за доставка, монтаж и настройка на озвучителна и
презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на
Икономически университет - Варна:

12
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Зала i - (118-119)
Тех и и чески xapa ктсригги ки

-Количество;.'-‘

Тип - 2 канала стерео
Усилвател

Изходна мощност RMS - 2X440 -1000W/8 ohm
Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB

1 бр.

Захранване- 100 to 240V AC, 50/60 Hz
Входове - 4 балансирани микрофонни XLR c 48V автономно захранване
и 75Hz low cut, 2 стерео, 1 и8В(съвместим c Windows 7,8,10)
Аудио
смесител(миксер)

Изходи -2 за връзка c усилвател, 1 ШВОгьвместим.с Windows 7,8,10)

1 бр.

Еквалайзер - 3 бандов
Захранване- 100 to 240V АС, 50/60 Hz
Тип - пасивни full-range
Номинална мощност -13 0-200W RMS
Номинален импеданс - 8 ohm

Озвучителни тела

LF високоговорител: 6" ~ 10"
HF драйвер: 1" ~ 1.3

• 4 бр.

t

Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz
Цвят - бял
Стойки за закрепване
Тип - стенни, цвят - бял
на високоговорители

4 бр.

Тип - „брошка"
Честотен диапазон - и д а
Безжичен микрофон Брой честоти - 10
Характеристики и функции - Diversity технология, Squelch
Захранване на приемника - 100 to 240V АС, 50/60 Hz
Цифров интерфейс за комуникация между
компонентите на системата;
Plug-and-play функционалност за бързо и лесно
свързване на до 50 дискусионни микрофонни
пулта;
Буфер за съхранение на информацията при запис;
Цифрови филтри за потискане на обратната
Цифрова
Цифрово централно връзка;
дискусионна
управляващо
Вграден MP3 плейър/рекордер с графичен
микрофонна система
. устройство
дисплей;
Контрол до мин. 50 бр. дискусионни пулта;
Вграден контролен високоговорител;
Възможност за свързване с външен аудио
усилвател, смесителен пулт, записващо
устройство;
Възможност за свързване с външен аудио
източник.

01.01.01 FM

1 бр.

1 бр.

*

Цифров интерфейс за комунукация;
Защита от смущенията и интерференции от
мобилни телефони и безжични мрежи
Микрофон с гъвкаво стебло и светещ ринг;
Цифров делегатски
Вграден високоговорител;
микрофонен пулт
Куплунг за включване на слушалки;
Вграден контрол на силата на звука в слушалките;
Функция "Разрешение за говор" с индикатор.

Цифров
председателски
микрофонен пулт

Включва всички функции на делегатския пулт;
Приоритетен бутон;
Временно или постоянно изключване на
делегатските микрофони;
Допълнителен вграден звуков тон за привличане
на вниманието на делегатите;

Кабели и конектори Комплект кабели и конектори
Прожекционна
система
Естествена
разделителна
способност

Мултимедиен
проектор

Яркост
Съотношение на
контраст
Размер на
изображението (по
широчина)
Разстояние до
изображението
Лампа(живот)
Компютърна
съвместимост
Съвместимост с
HDTV
Видео
съвместимост
Входни интерфейси
Изходни
интерфейси
Захранване

Екран за
мултимедиен

01.01.01 FM

^

1 бр.

1920X1080/1920X1200
5000 ANSI lumens
20000 към 1
2,6 м.
2 м.
мин. 3000 часа
от (640 х 480) до (1920X1080)
480i, 480р, 576i#576р, 720ps 1080i, 1080р

1 бр.

HDTV, NTSC, PAL, SECAM
Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI
D-sub 15 pin, Audio out, 1

Гаранция
Минимален размер

ширина 2,6 м

Окомплектоване

1 бр.

DLP/LCD

100 to 240V AC, 50/60 Hz
Късофокусна опция (от разстояние 2 м. да
проектира 2,6 м. образ на широчина), възможност
за свързване с два отделни видео източника по
стандарт HDBaseT
Екстендери (LAN HDMI extender), кабели и
конектори. Инсталация на трасета от 2 източника,
всеки на разстояние 50 м. от проектора по
стандарт HDBaseT
2 години

Функции

24

*

1 бр.

проектор

Тип механизъм за
прибиране
Тип на екрана

електрически, с дистанционно управление
за закрепване на стена

Зала 1-320
Технически хар актер н о ики

Колипест

JBO

Тип - 2 канала стерео
Усилвател

Изходна мощност RMS - 2X150 -400W/8 ohm

1 бр.

Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB
Захранване- 100 to240V AC, 50/60Hz
Входове - 4 балансирани микрофонни XLR c 48V фантомно захранване и
75Hz low cut, 2 стерео, 1 ШВ(съвместим c Windows 7,8,10)

Аудио
смесител(миксер)

Изходи -2 за връзка с усилвател, 1 ШВ(съвместим с Windows 7,8ДО)

1T5p.

Еквалайзер - 3 бандов
Захранване - 100 to 240V АС, 50/60 Hz
Тип - пасивни full-range
Номинална мощност - 130-200W RMS
Номинален импеданс - 8 ohm

Озвучителни тела

LF високоговорител: 6" - 10"

2 бр.

HF драйвер: 1" ~ 1.3
Честотна характеристика: 60Hz - 20kHz
Цвят - бял
Стойки за закрепване
Тип - стенни, цвят - бял
на високоговорители
Прожекционна
система
Естествена
разделителна
способност
Яркост
Съотношение на
контраст

Мултимедиен
проектор

Размерна
изображението (по
широчина)
Разстояние до
изображението
Лампа(живот)
Компютърна
съвместимост
Съвместимост с
HDTV
Видео
съвместимост
Входни интерфейси

2 бр.
DLP/LCD
1920X1080
мин. 3000 ANSI lumens

<

мин.16000 към 1
2 м.
1бр.
1,5 м.
мин. 3000 часа
от (640 х 480) до (1920X1080)
480i, 480р, 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р
HDTV, NTSC, PAL, SECAM
Analog RGB; D-sub 15 pin, HDMI
15
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Изходни
интерфейси
Захранване

D-sub 15 pin, Audio out, 1
100 to 240V AC, 50/60 Hz

Функции

Късофокусна опция (от разстояние 1,5 м. да проектира
2 м. образ на широчина)

Гаранция

2 години

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентадионна техника
за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет
- Варна до 30 календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ*
Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника
за нуждите на Икономически университет - Варна по допълнителни заявки, извън
техническата спецификация до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на офертата
ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предоставената оферта.
Ценовите параметри, предложени от „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД са в размер на 28 946.00лв.
без включен ДДС. Предложената стойност за доставка, монтиране и настройка на
озвучителната и презентационна техника за конферентни зали Х~(118-119) и 1-320 в Учебен
корпус - 1 на Икономически университет - Варна по техническа спецификация не
надвишава сумата от 32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите
параметри на участника „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на
Възложителя.
4. „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД по оферта с bxJYs 53.5./27.04.2017г. от 16.20ч.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация включва съгласие за доставка, монтаж и настройка на озвучителна и
презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на
Икономически университет - Варна:
Зала 1- (118-119)
Тсхннгасскп х&рмпгирнп шсм

! К—

.в о

Тип - 2 канала стерео
Усилвател
.

Аудио
смесител(мнксер)

Изходна мощност RMS - 2X440 -1000W/8 ohm
Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB

1 бр.

Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz
Входове - 4 балансирани микрофонни XLR c 48V фантомяо захранване
и 75Hz low cut, 2 стерео, 1 и$В(съвместим c Windows 7,8,10)
i
Изходи -2завръзкаc усилвател, I и8В(съвместим c Windows 7,8,10)
Еквалайзер - 3 бандов

1 бр.

Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz
Тип - пасивни fiill-range
Озвучителни тела

Номинална мощност -130~200W RMS

4 бр.

Номинален импеданс - 8 ohm
16
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LF високоговорител: 6" ~ 10"
HF драйвер: 1" ~ 1.3 t
Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz
Цвят - бял
Стойки за закрепване
Тип - стенни, цвят - бял
на високоговорители

4 бр.

Тип-„брошка"
Честотен диапазон - UHF
Безжичен микрофон Брой честоти-10
Характеристики и функции - Diversity технология, Squelch
Захранване на приемника - 100 to 240V АС, 50/60 Hz
Цифров интерфейс за комуникация между
компонентите на системата;
Plug-and-play функционалност за бързо и лесносвързване на до 50 дискусионни микрофонни
пулта;
Буфер за съхранение на информацията при запис;
Цифрови филтри за потискане на обратната
Цифрово централно връзка;
Вграден MP3 плейър/рекордер с графичен
управляващо
устройство
дисплей;
Контрол до мин. 50 бр. дискусионни пулта;
Вграден контролен високоговорител;
Възможност за свързване с външен аудио
усилвател, смесителен пулт, записващо
устройство;
Възможност за свързване с външен аудио
източник.
Цифрова
Цифров
интерфейс за комуникация;
дискусионна
Защита
от
смущенията и интерференции от
микрофонна система
мобилни телефони и безжични мрежи
Микрофон с гъвкаво с гебло и светещ ринг;
Цифров делегатски
Вграден високоговорител;
микрофонен пулт
Куплунг за включване на слушалки;
Вграден контрол на силата на звука в слушалките;
Функция "Разрешение за говор" с индикатор. .

Цифров
председателски
микрофонен пулт

Включва всички функции на делегатския пулт;
Приоритетен бутон;
Временно или постоянно изключване на
делегатските микрофони;
Допълнителен вграден звуков тон за привличане
на вниманието на делегатите;

Кабели и конектори Комплект кабели и конектори

Мултимедиен
проектор

Прожекционна
система
Естествена
разделителна
способност
Яркост

01.01.01 FM

16jr.

1 бр.
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1 бр.

1 бр.

DLP/LCD
1920X1080/1920X1200
5000 ANSI lumens

1 бр.
,

Съотношение на
контраст
Размер на
изображението (по
широчина)

20000 към 1
2,6 м.

Разстояние до
изображението

2 м.

Лампа(живот)
Компютърна
съвместимост
Съвместимост с
HDTV
Видео
съвместимост

мин. 3000 часа
от (640 х 480) до (1920X1080)
480i, 480р, 576i, 576р, 720р, 1080i, lOSOp
HDTV, NTSC, PAL, SECAM
Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI

Входни интерфейси
Изходни
интерфейси
Захранване

Гаранция

100 to 240V AC, 50/60 Hz
Късофокусна опция (от разстояние 2 м. да
проектира 2,6 м. образ на широчина), възможност
за свързване с два отделни видео източника по
стандарт HDBaseT
Екстендери (LAN HDMI extender), кабели и
конектори. Инсталация на трасета от 2 източника,
всеки на разстояние 50 м. от проектора по
стандарт HDBaseT
2 години

Минимален размер

ширина 2,6 м

Тип механизъм за
прибиране

електрически, с дистанционно управление

Тип на екрана

за закрепване на стена

Функции

Окомплектоване

Екран за
мултимедиен
проектор

D-sub 15 pin, Audio out, 1

1бр.

Зала 1-320
vnpu&nno

во
Тип - 2 канала стерео

Усилвател

Изходна мощност RMS - 2Х150 -400W/8 ohm
Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB

1'бр.

Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz
Входове - 4 балансирани микрофонни XLR c 48V фантомно захранване и
75Hz low cut, 2 стерео, 1 и8В(съвместим c Windows 7,8,10)
Аудио
смесител(миксер).

Изходи -2 за връзка c усилвател, 1 и$В(съвместим с Windows 7,8,10)

1 бр.

Еквалайзер - 3 бандов
Захранване - 100 to 240V АС, 50/60 Hz
Тип - пасивни full-range

Озвучителни тела

Номинална мощност - 130-200W RMS
Номинален импеданс - 8 ohm

i
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2 бр.

LF високоговорител: 6” ~ 10"
HF драйвер: 1" ~ 1.3’1
Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz
Цвят - бял
Стойки за закрепване
Тип - стенни, цвят - бял
на високоговорители
Прожекционна
система
Естествена
разделителна
способност

Мултимедиен
проектор

2 бр.
*

DLP/LCD
1920X1080

Яркост

мин. 3000 ANSI lumens

Съотношение на
контраст

мин.16000към1

Размер на
изображението (по
широчина)

2 м.

Разстояние до
изображението
Лампа(живот)
Компютърна
съвместимост
Съвместимост с
HDTV
Видео
съвместимост
Входни интерфейси
Изходни
интерфейси
Захранване
Функции
Гаранция

1,5 м.
мин. 3000 часа

1 бр.

от (640 х 480) до (1920X1080)
480i, 480р, 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р
HDTV, NTSC, PAL, SECAM

«

Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI
D-sub 15 pin, Audio out, 1
100 to 240V AC, 50/60 Hz
Късофокусна опция (от разстояние 1,5 м. да проектира
2 м. образ на широчина)
2 години

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника
g за конферентни зали Х-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет
* - Варна до 30 календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника
за нуждите на Икономически университет - Варна по допълнителни заявки, извън
техническата спецификация до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на офертата
ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предоставената оферта.
Ценовите параметри, предложени от „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД са в размер на 28 780.00лв.
без включен ДДС. Предложената стойност за доставка, монтиране и настройка; на
озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1~(118-119) и 1-320 в Учебен
корпус - 1 на Икономически университет - Варна по техническа спецификация не
надвишава сумата от 32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС.
19
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Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите
параметри на участника „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД, удовлетворяват изискванията на
Възложителя.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за
в съотношението на предложените от допуснатите до класиране участници ценови параметри
* със средната стойност на останалите участници.
Резултати от проверката по чл.72 от с» о п
„БГ
„БЮРО
„ПРИЗМА-ЕС“
ТЕЛЕКОМ“
ПРЕВОДИ
ООД
ВАРНА“ ООД
ЕООД
„БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“
30 042.34
30 042.34
■ООД
28 994.28
28 994.28
„ПРИЗМА-ЕС“ ООД
28 946.00
28 946.00
„БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД
28 780.00
28 780.00
28 780.00
„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД

„КЕИБЪЛ
ТЕХ“ ООД
30 042.34
ч

28 994.28
28 946.00
-

Предложение на участника

30 042.34

28 994.28

28 946.00

28 780.00

Средна стойност на останалите
участници

28 906,76

29 256,11

29 272,21

29 327,54

Статут
на офертата

неблагоприятна
оферта

благоприятна
офсрга

благоприятна
оферта

благоприятна
оферта

Разлика
%

1 135,58
неприложимо

-261,83
0,0089 %

- 326,21
0,0111 %

- 547,54
0.0187%

Комисията не установи наличие на ценови параметри, предложени за изпълнение на
обществената поръчка от участник да са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната
стойност на ценовите параметри на останалите участници.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕТО НА
УЧАСТНИЦИТЕ
Съгласно гореизложеното и на основание т.24 от описанието на обществената поръчка,
касаеща оценяването на икономически най-изгодната оферта по критерии за възлагане найниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се класира участникът,
предложил най-ниска цена, комисията класира участниците както следва:

1.
2.
3.
4.

„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД
„БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД
„ПРИЗМА-EC“ ООД
„БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ООД

20
01.01.01 FM

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да бъде
предложено сключване на договор с предмет,Доставка, монтаж и настройка на озвучителна
и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебей корпус - 1 на
Икономически университет - Варна’7кодове, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/
- 3234 2410 „Оборудване за озвучаване“ и 3865 2120 „Видеопроектори“/ д а „КЕЙБЪЛ ТЕХ“
ООД с БИК по БУЛСТАТ 103937876, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и
ценовите параметри иа участника.

I

Настоящият протокол е съставен на 04 май 2017г. и съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП се
предава на Възложителя за утвърждаване.
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КОМИСИЯ:

л
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ
АЛ,| бТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

*

2. Андрияна Андреева.

3. инж.Владкс

♦
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