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Дата:.................
/Зам.-Ректор ФМБ ИУ -  Варна 
проф. д-р Стоян Стоянов/

ДОКЛАД 
от 14.05.2018г.

ОТНОСНО: Резултатите от дейността на комисията назначена по реда на чл.51, ал.1 от 
ППЗОП със заповед на Зам.-ректора ФМБ на ИУ - Варна № РД-06-1087/25.04.2018г. за 
разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на 
участниците в обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание /основание 
чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/, обявена с решение № РД-21- 
505/03.04.2018г. и публикувана в АОП под уникален номер 840518 с предмет ,Доставка 
и гаранционно обслужване на компютърна техника и проектори” /код, съгласно общия 
терминологичен речник /СРУ/: 3020 0000/.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. СТОЯНОВ,

Докладаваме Ви, че назначената със Ваша заповед № РД-06-1087/25.04.2018г. 
комисия в състав:

1. Владимир Новаков -  председател -  експерт „Обществени поръчки”;
2. инж. Иван Петров -  член -  ръководител сектор „Техническа поддръжка“ към 

Информационни технологии и обслужване;
3. инж. Николай Гочев -  член -  Ръководител сектор "Аудио-визуални, 

телекомуникационни и осигурителни системи" в ИУ-Варна,
е разгледала, оценила офертите по реда на тяхното постъпване и е класирала 

участниците по горецитираната процедура.

За резултатите от разглеждането, оценката на офертите по реда на тяхното 
постъпване и класирането на участниците са изготвени 2 /два1 броя протоколи за етапите 
от работата на комисията, съответно:

Протокол вх.№ РД-20-275/26.04.2018г.;
Протокол №2 вх. РД-20-329/10.05.2018г.;
Протокол №3 вх. РД-20-337/14.05.2018г.,
които Ви предоставяме за утвърждаване на основание чл. 181, ал.5 от ЗОП.
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До 16.30 часа на 24.04.2018г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в 
Регистъра на обществените поръчки 9 /девет/ оферти в запечатани и непрозрачни 
опаковки, както следва:

1. „Смарт Софт“ ЕООД с вх.№ 79.1 ./24.04.2018г. от 11.10ч.
2. „АСАП“ ЕООД с вх.№ 79.2./24.04.2018г. от 13.20ч.
3. „Контракс“ АД с вх.№ 79.3./24.04.2018г. от 13.30ч.
4. „Специализирани бизнес системи“ АД с вх.№ 79.4./24.04.2018г. от 13.45ч.
5. „Джей Би Електроникс“ ЕООД с вх.№ 79.5./24.04.2018г. от 13.47ч.
6. „Стантек“ ЕООД с вх.№ 79.6./24.04.2018г. от 14.45ч.
7. „АКТ БГ“ ООД с вх.№ 79.7./24.04.2018г. от 15.50ч.
8. „СТЕМО“ ООД с вх.№ 79.8./24.04.2018г. от 16.00ч.
9. „Лирекс БГ“ ООД с в х . №  79.9./24.04.2018г. от 16.10ч.

При първото заседание в залата присъстваха Искра Великова -  представител на 
„АКТ БГ“ ООД участник в процедурата и Иван Дипчиков - представител на „Лирекс БГ“ 
ООД участник в процедурата.

В резултат на отваряне и разглеждане на представените оферти за съответствие с 
изискванията на Възложителя и след извършване на проверка за наличие на вписване на 
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписваният, комисията не установи 
липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертите на 
„АСАП“ ЕООД, „Контракс“ АД, „Специализирани бизнес системи“ АД, „СТЕМО“ ООД и 
„Лирекс БГ“ ООД. В офертата на „Смарт Софт“ ЕООД липсва представена декларация за 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образеца на 
Приложение 8 и електронен вид на единния европейски документ /изискване на чл.67, 
ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г./, а в офертите на „Джей Би Електроникс“ ЕООД, 
„Стантек“ ЕООД и „АКТ БГ“ ООД липсва електронен вид на единния европейски 
документ /изискване на чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г./.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕОПИСАНИТЕ ДЕЙНОСТИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаването на протокол вх.№ РД-20-275/26.04.2018г. участниците в процедурата:

- „Смарт Софт“ ЕООД да представи декларация за регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим по образеца на Приложение 8 и цифрово подписан 
електронен вид на единния европейски документ /изискване на чл.67, ал.4 от ЗОП в 
сила от 01.04.2018г./.

- „Джей Би Електроникс“ ЕООД, „Стантек“ ЕООД и „АКТ БГ“ ООД да 
представят цифрово подписан електронен вид на единния европейски документ 
/изискване на чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г./.

В изпълнение на чл.54, ал.9 от ППЗОП в срока от 5 /пет/ работни дни от 
получаването на протокола /30.04.2018г./:

- участникът в процедурата „Смарт Софт“ ЕООД с писмо вх.№ 79.11/30.04.2018г. 
представи декларация за регистрация в юрисдикции с преференциален данъчен режим по 
образеца на Приложение 8 и цифрово подписан електронен вид на единния европейски 
документ /изискване на чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г./;

- участникът в процедурата „АКТ БГ“ ООД с писмо вх.№ 79.12/02.05.2018г. 
представи цифрово подписан електронен вид на единния европейски документ /изискване
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на чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г./;
- участникът в процедурата „Стантек“ ЕООД с писмо вх.№ 79.10/30.04.2018г. 

представи цифрово подписан електронен вид на единния европейски документ /изискване 
на чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г./;

- участникът в процедурата „Джей Би Електроникс“ ЕООД не представи цифрово 
подписан електронен вид на единния европейски документ /изискване на чл.67, ал.4 от 
ЗОП в сила от 01.04.2018г./.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с изискване на 
чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г., да бъде отстранен от участие в 
обществената поръчка „Джей Би Електроникс“ ЕООД с мотив, че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП, а именно, че не е 
представил единен европейски документ в цифрово подписан електронен вид.

2. Да бъдат допуснати до разглеждане на заявените данни от участниците 
„Смарт Софт“ ЕООД, „АСАП“ ЕООД, „Контракс“ АД, „Специализирани бизнес 
системи“ АД, „Стантек“ ЕООД, „АКТ БГ“ ООД, „СТЕМО“ ООД и „Лирекс БГ“ 
ООД относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване 
/информацията за икономическо и финансово състояние и техническа и 
професионална способност/ определени от Възложителя.

Приложенията към офертите са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на 
представената информация в офертите на „Смарт Софт“ ЕООД, „АСАП“ ЕООД, 
„Контракс“ АД, „Специализирани бизнес системи“ АД, „Стантек“ ЕООД, „АКТ БГ“ ООД, 
„СТЕМО“ ООД и „Лирекс БГ“ ООД.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

Да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на участниците „Смарт 
Софт“ ЕООД, „АСАП“ ЕООД, „Контракс“ АД, „Специализирани бизнес системи“ 
АД, „Стантек“ ЕООД, „АКТ БГ“ ООД, „СТЕМО“ ООД и „Лирекс БГ“ ООД.

1. „Смарт Софт“ ЕООД с вх.№ 79.1./24.04.2018г. от 11.10ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации Smart 

Engine Office MLI7100MT, преносими компютри HP 250 G6, мултимедийни проектори 
тип 1 -  ACER P1350W и тип 2 -  ACER Р6200 отго вар ят  на минималните 
изисквания на Възложителя;

2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес: 
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически 
университет -  Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на 
сключване на договора;

3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз Борис 
I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна;
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4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в 
поръчката;

5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Смарт Софт“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

2. „АСАП“ ЕООД с вх.№ 79.2./24.04.2018г. от 13.20ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации ASAP 

VI00, преносими компютри Dell Vostro 3568, мултимедийни проектори тип 1 -  ACER 
P1350W и тип 2 -  ACER Р6200 отговарят на минималните изисквания на 
Възложителя;

2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес: 
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически 
университет -  Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на 
сключване на договора;

3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз 
Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна;

4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в 
поръчката;

5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„АСАП“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

3. „Контракс“ АД с вх.№ 79.3./24.04.2018г. от 13.30ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации 

Kontrax ProLine А840 SFF, преносими компютри Lenovo V310, мултимедийни 
проектори тип 1 -  ACER P1350W и тип 2 -  ACER Р6200 отговарят на минималните 
изисквания на Възложителя;

2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес: 
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически 
университет -  Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на 
сключване на договора;

3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз Борис 
I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна;

4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в 
поръчката;

5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Контракс“ АД, удовлетворява изискванията на Възложителя.
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4. „Специализирани бизнес системи“ АД с вх.№ 79.4./24.04.2018г. от 13.45ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация участникът декларира, че:
1. п ар ам етр и те/х ар ак тер и сти ки те  на п р ед лаган и те  компютърни конфигурации HP 

ProDesk 400 G4 МТ, преносими компютри Lenovo V310, мултимедийни проектори тип 
1 -  ACER P1350W и тип 2 -  ACER Р6200 о тго вар ят  н а м и н и м ал н и те  и зи скван и я 
н а В ъзлож и теля;

6. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес: 
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически 
университет -  Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на 
сключване на договора;

7. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз Борис 
I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна;

8. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в 
поръчката;

9. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Специализирани бизнес системи“ АД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

5. „Стантек“ ЕООД с вх.№ 79.6./24.04.2018г. от 14.45ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация участникът декларира, че:
1. п ар ам етр и те/х ар актер и сти ки те  н а п р ед лаган и те  компютърни конфигурации 

Lenovo V520, преносими компютри Lenovo V310 Black, мултимедийни проектори тип 
1 -  ACER P1350W и тип 2 -  ACER Р6200 отго вар ят  н а м и н и м алн и те  и зискван ия 
на В ъзлож и теля;

2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес: 
гр.Варна, бул."Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически 
университет -  Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на 
сключване на договора;

3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз 
Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна;

4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в 
поръчката;

5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Стантек“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

6. „АКТ БГ“ ООД с вх.№ 79.7./24.04.2018г. от 15.50ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация участникът декларира, че:
1. п ар ам етр и те/х ар ак тер и сти ки те  н а п р ед лаган и те  компютърни конфигурации Dell 

OptiPlex 3050, преносими компютри Dell Vostro 3568, мултимедийни проектори тип 1
-  ACER P1350W и тип 2 -  ACER Р6200 отго вар ят  н а м и н и м ал н и те  и зи скван и я на 
В ъзлож и теля;
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2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес: 
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически 
университет -  Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на 
сключване на договора;

3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз 
Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна;

4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в 
поръчката;

5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„АКТ БГ“ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

7. „СТЕМО“ ООД с вх.№ 79.8./24.04.2018г. от 16.00ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация участникът декларира, че:
1. п ар ам етр и те/х ар ак тер и сти ки те  на п р ед лаган и те  компютърни конфигурации HP 

ProDesk 400 G4, преносими компютри HP 250 G6, мултимедийни проектори тип 1 -г 
ACER P1350W и тип 2 -  ACER Р6200 отго вар ят  н а м и н и м ал н и те  и зи скван и я на 
В ъзлож и теля;

2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес: 
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически 
университет -  Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на 
сключване на договора;

3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз 
Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна;

4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в 
поръчката;

5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„СТЕМО“ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

8. „Лирекс БГ“ ООД с вх.№ 79.9./24.04.2018г. от 16.10ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация участникът декларира, че:
1. п ар ам етр и те/х ар ак тер и сти ки те  на п р ед лаган и те  компютърни конфигурации HP 

290 G1, преносими компютри HP 250 G6, мултимедийни проектори тип 1 -  ACER 
P1350W и тип 2 -  ACER Р6200 о тговарят н а м и н и м ал н и те  и зи скван и я на 
В ъзлож и теля;

2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес: 
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически 
университет -  Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на 
сключване на договора;

3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз 
Борис I” № 77, Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна;
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4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в 
поръчката;

5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Лирекс БГ“ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

1.Да бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране на „Ценовите 
параметри“ на участниците „Смарт Софт“ ЕООД, „АСАП“ ЕООД, „Контракс“ АД, 
„Специализирани бизнес системи“ АД, „Стантек“ ЕООД, „АКТ БГ“ ООД, „СТЕМО“ 
ООД и „Лирекс БГ“ ООД.

2.„Ценовите параметри“ да се отварят в Конферентна зала 205 в Учебен корпус
-  1 на Икономически университет -  Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна от 
09.00 ч. на 11 май 2018г. на заседание, на което могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване.

Съгласно изискванията на. чл. 57, ал.З от ППЗОП Председателя на комисията 
организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите параметри, 
чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на Възложителя от 08.05.2018г.

При отварянето на ценовите параметри в залата присъства Искра Великова -  
представител на „АКТ БГ“ ООД участник в процедурата.

Ценовите параметри на участниците бяха отворени по реда на тяхното постъпването 
и бе оповестено тяхното съдържание, както следва:

№ 
по ред Оферта № Участник

Предлагани 
ценови 

параметри 
в лева без вкл. 

ДДС
1 вх.№ 79.1 ./24.04.2018г. от 11.1 Оч. „Смарт Софт“ ЕООД 69 750.00

2 вх.№ 79.2./24.04.2018г. от 13.20ч. „АСАП“ ЕООД 67 925.00
3 вх.№ 79.3./24.04.2018г. от 13.30ч. „Контракс“ АД 68 965.00
4 вх.№ 79.4./24.04.2018г. от 13.45ч. „Специализирани 

бизнес системи“ 
АД

69 996.00
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5 вх.№ 79.6./24.04.2018г. от 14.45ч. „Стантек“ ЕООД 74 493.24

6 вх.№ 79.7./24.04.2018г. от 15.50ч. „АКТ БГ“ ООД 78 441.86
7 вх.№ 79.8./24.04.2018г. от 16.00ч. „СТЕМО“ ООД 80 808.08

8 вх.№ 79.9./24.04.2018г. от 16.10ч. „Лирекс БГ“ ООД 74 246.00

В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за 
съотношението на предложената от допуснатите до класиране участници ценови 
параметри със средната стойност на останалите участници.

Резз/лтати от проверката по чл.72 от ЗОП

Ценово
предложен

ие

Средна
стойност

на
останалите
участници

Статут на 
предложени 

ето 
/благоприят 

но или 
неблагопри 

ятно/

%
благоп

ри-
ятност
спрям

0
средна
стойн

ост

„Смарт Софт“ ЕООД 69 750.00 73 438.20 благоприятно 0.05
„АСАП“ ЕООД 67 925.00 73 742.36 благоприятно 0.08
„Контракс“ АД 68 965.00 73 569.03 благоприятно 0.06

„Специализирани бизнес 
системи“ АД

69 996.00 73 397.20 благоприятно 0.05

„Стантек“ ЕООД 74 493.24 72 647.66 неблагоприятно п/а
„АКТ БГ“ ООД 78 441.86 71 989.55 неблагоприятно п/а
„СТЕМО“ ООД 80 808.08 71 989.55 неблагоприятно п/а

Комисията не установи, наличие на ценовите параметри, които да са с повече от 20 
на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите параметри на останалите 
участници.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Да бъдат допуснати до разглеждане и оценка на „Ценовите параметри“ 
на участниците „Смарт Софт“ ЕООД, „АСАП“ ЕООД, „Контракс“ АД, 
„Специализирани бизнес системи“ АД, „Стантек“ ЕООД, „АКТ БГ“ ООД, „СТЕМО“ 
ООД и „Лирекс БГ“ ООД.

Първо място: „АСАП“ ЕООД
Второ място: „Контракс“ АД
Трето място: „Смарт Софт“ ЕООД
Четвърто място: „Специализирани бизнес системи“ АД
Пето място: „Лирекс БГ“ ООД
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Шесто място: „Стантек“ ЕООД 
Седмо място: „АКТ БГ“ ООД 
Осмо място: „СТЕМО“ ООД

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия доклад да бъде 
предложено сключване на договор с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на 
компютърна техника и проектори” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 
3020 0000/ на „АСАП“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 103524735, съгласно предложението за 
изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника.

С оглед законосъобразното прилагане на чл.181, ал.5 от ЗОП, Ви информираме, че в 
десетдневен срок от представяне на настоящия доклад и протоколите от дейността, имате 
право да приемете работата на комисията, назначена със Ваша Заповед № РД-06- 
1087/25.04.2018г., чрез утвърждаване на настоящия доклад и протоколите и да издадете 
окончателно Рещение по реда на чл.181, ал.6 от ЗОП или да прекратите процедурата при 
условията на чл.110 от ЗОП. При констатирани от Ваша страна нарушения в работата на 
комисията, които могат да бъдат отстранени без да се налага прекратяване на 
процедурата, документите но процедурата следва да бъдат върнати на комисията с 
указания за отстраняване на допуснатите нарушения.

Приложения към настоящия доклад:
1. Входящ регистър на офертите.
2. Протокол вх.№ РД-20-275/26.04.2018г., Протокол №2 вх. РД-20- 

329/10.05.2018г. и Протокол №3 вх.№ РД-20-337/14.05.2018г.
3. Оферти -  9 броя.
4. Документация по процедурата.

КОМИСИЯ:

1. ВлаДИ М ИрИ(Ш ков... ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ Ч/i.2, А/1.1 о т  -
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ Д А Н Н И  \ ,

2. Иван Петров

3. Николай Гочев f
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