УТВЪРЖДАВАМ ВСИЧКИ
ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА
КОМИСИЯТА: /П/
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

КАРИНА КАРАИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ
по чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на
офертите по процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Модернизация на съществуващата стационарна телефонна система до ІР телефония в
Комисията за финансов надзор”,
открита с Решение № 802-ОП/05.06.2017 г. на председателя на Комисията за финансов надзор
В настоящият протокол са отразени действията на комисията по провеждане на
процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Модернизация на съществуващата стационарна телефонна система до ІР телефония в
Комисията за финансов надзор”.
Със Заповед № 200/28.06.2017 г. на председателя на Комисията за финансов надзор
(КФН) е назначена комисия в състав:
Председател: Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, директор, дирекция „Информационни
технологии”;
Членове:
1. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – директор, дирекция „Финансово – стопански
дейности“;
2. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт , дирекция „Информационни
технологии ”;
3. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Финанси, счетоводство и
управление на собствеността”;
4. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Нормативна дейност”,
дирекция „Правна”.
Със Заповед № 217/12.07.2017 г. на председателя на КФН е изменен състава на
комисията, като на мястото на Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, дирекция
„Информационни технологии“ е определен Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – старши експерт,
дирекция „Информационни технологии” за член на комисията, поради настъпили обективни
причини – невъзможност на член на комисията - Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен
експерт, дирекция „Информационни технологии“ да изпълни задълженията си по
провеждането на обществена поръчка.
В изпълнение на горецитираните заповеди комисията проведе няколко заседания, като
работата й е отразена в протоколи, както следва:
- Протокол № 1/28-29.06.2017 г., Протокол № 2/30.06.2017 г., Протокол № 3/12.07.2017 г.
и Протокол № 4/17.07.2017 г. На 28.06.2017 г. преди започване на откритото заседание по
отваряне на получените оферти, председателят на комисията получи от служител от дирекция
„Деловодство и административно обслужване“ един брой оферта за участие в процедурата, за
което се състави протокол, подписан от предаващото лице и от председателя на комисията,
съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП).
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Комисията започна работа на 28.07.2017 г. в 14.00 часа в зала 4, етаж -1 на
административната сграда на КФН в състав:
Председател: Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, директор, дирекция „Информационни
технологии”;
Членове:
1. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – директор, дирекция „Финансово – стопански
дейности“;
2. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт , дирекция „Информационни
технологии ”;
3. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Финанси, счетоводство и
управление на собствеността”;
4. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Нормативна дейност”,
дирекция „Правна”.
На заседанието на комисията присъства надлежно упълномощен представител на
участника „Контракс“ АД. Присъстващият на заседанието представител се легитимира и се
вписа в Списъка на лицата, присъстващи на отварянето на офертите за участие
Председателят на комисията представи протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, ведно с
подадената оферта.
Комисията констатира, че е подадена една оферта, както следва:
1. Оферта вх. № 001/27.06.2017 г., представена в 17.10 ч. от „Контракс”АД.
Получената опаковка с офертата на участника е запечатана, непрозрачна, с ненарушена
цялост и с посочване на задължителните реквизити по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за спазване на изискванията на чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП.
На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори опаковката и оповести нейното
съдържание, като извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”:
При отварянето на офертата, комисията констатира, че същата съдържа:
1. запечатан, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с приложени
доказателства;
4. техническо предложение, което съдържа:
4.1. пълномощно;
4.2. предложение за изпълнение на поръчката;
4.3. заверено копие от превод на оторизация;
4.4. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
4.5. декларация за срока на валидност на офертата;
4.6. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
плик „Предлагани ценови параметри”.
Комисията оповести съдържанието на представените документи, като констатира, че
същите отговарят на приложения опис.
Трима от членовете на комисията (Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, Заличено обст. на осн. чл.
2 от ЗЗЛД, Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
представеното техническо предложение.
При отварянето на опаковката представителя на участника не възрази по работата на
комисията.
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С извършването на горните действия публичната част от заседанието на комисията
приключи в 14.30 часа и представителят на участника напусна заседанието.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание.
В изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята работа с
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, т.е. документите, които се включват в
заявлението за участие за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
Съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП документите, които включва заявлението за участие, са:
- единен европейски документ за обществени поръчки за участника в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки
от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
- документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
След като разгледа и провери представения ЕЕДОП, комисията установи:
Участникът е попълнил единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
съгласно ЗОП и документацията на обществената поръчка, той е подписан от лицата по чл. 40
от ППЗОП, съгласно направена проверка в информационния масив на Търговския регистър
към Агенцията по вписванията. Съгласно декларираните в ЕЕДОП факти и обстоятелства,
участникът отговаря на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя.
По отношение на критериите за подбор, възложителят изисква:
1. участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на не по-малко от прогнозната
стойност на поръчката - 88 000 (осемдесет и осем хиляди) лв. за последните три приключили
финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която е създаден или е
започнал дейността си.
„Контракс”АД е представил информация в Част IV Критерии за подбор, Раздел Б
Икономическо и финансово състояние, т. 2а) от ЕЕДОП за този оборот и той съответства на
изискванията на Възложителя.
2. през последните три години, считано от датата на подаване на офертата участникът
да е изпълнил успешно минимум една дейност, идентична или сходна с предмета и обема на
настоящата поръчка. Под дейност, идентична или сходна с предмета и обема на настоящата
поръчка следва да се разбира изграждане и/или надграждане на ІР телефонна система доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на
цялостна инфраструктура, като стойността на изпълнените дейности не е от значение. Под
„изпълнил” се разбират такива дейности, които са приключили в посочения по-горе период,
независимо от датата на възлагането им и гаранционния срок.
Участникът е предоставил информацията в Част IV Критерии за подбор, Раздел В, т. 1б)
от ЕЕДОП, като е описал извършени три дейности и е представил три броя референции към
офертата си. В една от референциите липсва цена на извършената дейност, но съгласно
документацията на обществената поръчка Възложителят не изисква извършените дейности да
са с определена стойност.
3. Участникът да прилага система за управление на качеството, съответстваща на
стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в областта на настоящата обществена
поръчка.
„Контракс”АД е предоставил информация за сертификата в Част IV Критерии за подбор,
Раздел Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от
ЕЕДОП, като е представил и заверено копие на този сертификат към офертата си.
4. участникът да прилага система за управление на сигурността на информацията,
съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен, в областта на
настоящата обществена поръчка.
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„Контракс”АД е предоставил информация за сертификата в Част IV Критерии за подбор,
Раздел Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от
ЕЕДОП, като е представил и заверено копие на този сертификат към офертата си.
5. участникът да прилага система за управление на ИТ услуги, съответстваща на
стандарт БДС EN ISO 20000-1:2011 или еквивалентен в областта на настоящата обществена
поръчка.
„Контракс”АД е предоставил информация за сертификата в Част IV Критерии за подбор,
Раздел Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от
ЕЕДОП, като е представил и заверено копие на този сертификат към офертата си.
6. Участникът да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнение
на поръчката, както следва:
Експерт – 2 броя, с висше образование в област „Технически науки” или „Природни
науки, математика и информатика”, а когато е придобито извън страната - в област,
еквивалентна на посочените, притежаващи сертификат или друг документ, удостоверяващ
наличието на умения за инсталация на предложеното оборудване и опит в инсталиране и/или
конфигуриране и/или пускане в експлоатация на хардуерни и софтуерни компоненти на ІР
телефонни централи.
В Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП „Контракс”АД е предоставил информация за
експертите и те отговарят на поставените от възложителя изисквания. Към офертата си
участникът е приложил заверени копия на сертификати и техните преводи на името на
посочените експерти, удостоверяващи наличието на умения за инсталация на предложеното
оборудване.
Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители и капацитета на трети лица
за доказване на съответствието с критериите за подбор.
Комисията не констатира пропуски, участникът отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор. Предвид така изложените мотиви и констатации комисията
единодушно реши да допусне до последващо участие в процедурата участника „Контракс“ АД
и в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП да разгледа офертата в частта й техническо
предложение за изпълнение на поръчката.
На 30.06.2017 г. в 10.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 4 на етаж -1, комисията продължи своята работа в състав:
Председател: Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, директор, дирекция „Информационни
технологии”;
Членове:
1. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – директор, дирекция „Финансово – стопански
дейности“;
2. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт , дирекция „Информационни
технологии ”;
3. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Финанси, счетоводство и
управление на собствеността”;
4. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Нормативна дейност”,
дирекция „Правна”.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия
участник.
Техническото предложение на „Контракс“ АД включва следните документи:
1. Пълномощно в оригинал на Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД от Йордан
Йорданов, предоставящо й право да представлява участника при участие в
процедури за възлагане на обществени поръчки, да подписва и заверява
документи, да подписва от името на участника офертата, техническото и
ценово предложение, както и всички други документи свързани с
подготовката на тръжната документация и други;
2. Предложение за изпълнение на поръката;
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3. Заверено копие на превод на документ, с който производителят на техниката, с
която ще се изпълнява обществената поръчка потвърждава, че участникът е
упълномощен да я препродава;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за
обществената поръчка проект на договор;
5. Декларация за срока на валидност на офертата;
6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
В предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил, че ще изпълни
същата в съответствие с всички изисквания, посочени в техническата спецификация и
приложенията към нея и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от
действащата нормативна уредба.
Ще извърши модернизация и надстройка на съществуващата комуникационна система
Avaya IPO 500V2, собственост на Възложителя, с място на изпълнение – административната
сграда на Възложителя за срок от 45 дни и гаранционен срок на техниката – 12 месеца,
считано от датата, следваща деня на подписване на протокола за успешно внедряване в
експлоатация на решението. Посочва се, че техниката ще е нова и неупотребявана в
производствената листа на производителя за 2017 г. Предложеният софтуер ще е с
необходимите лицензи за нормално функциониране на съответният брой устройства.
Лицензите ще се предоставят на името на Възложителя.
Комисията констатира, че участникът е представил заверено копие на превод на
оторизационен документ, но в офертата липсва заверено копие на оригиналния документ за
оторизация.
Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията на обществената
поръчка и техническото предложение на участника, заверено копие на документа за
оторизация следва да се представи при подписване на договора.
Съгласно изискването на Възложителя, описано в т. 3 „Предложение за изпълнение“ на
глава „Условия за изпълнение на поръчката“ от раздел I „ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.“ на документацията предложената техника
следва да е нова и неупотребявана в производствената листа на изпълнителя за 2017 година.
При анализ на техническото предложение на участника се констатира, че посочената в
таблицата от техническото му предложение техника по продуктов код и описание не може да
се открие на официалната страница на изпълнителя на техниката на Интернет адрес
https://www.avaya.com/.
В техническото предложение не е налична актуална производствена листа на
изпълнителя/производителя на техниката или посочване на електронна страница, където може
да се провери производствената листа на изпълнителя/производителя за 2017 г.
Поради горното комисията не може да прецени доколко представеното техническо
предложение е в съответствие с изискванията на възложителя и техническата спецификация
към документацията за обществената поръчка и на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП комисията
реши единодушно да бъдат изискани разяснения или допълнителни доказателства от
участника доказващи, че предложената техника отговаря на изискването на Възложителя , а
именно да е в производствената листа на изпълнителя/производителя за 2017 година.
С писмо изх. № 38-00-143/04.07.2017 г. комисията изиска на основание чл. 104, ал. 5 от
ЗОП допълнителни доказателства от участника, като му предостави срок от 5 работни дни.
На 12.07.2017 г. от 13,30 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), в
изпълнение на Заповед № 200/28.06.2017 г., изменена със Заповед № 217/12.07.2017 г. се събра
на заседание комисия в състав:
Председател: Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, директор, дирекция „Информационни
технологии”;
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Членове:
1. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – директор, дирекция „Финансово – стопански
дейности“;
2. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – старши експерт, дирекция „Информационни
технологии”;
3. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Управление на
собствеността”;
4. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Нормативна дейност”,
дирекция „Правна”.
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД попълни декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за
спазване на изискванията на чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителни доказателства, представени от
участника „Контракс“ АД.
Допълнителните доказателства, представени с писмо вх. № 001/11.07.2017 г. са както
следва:
1. Писмо от упълномощения представител;
2. Заверено копие с превод на писмо от производителя Авая с превод от 05.07.2017
г., с посочени продуктови номера;
3. Таблица с номенклатурните кодове IP Office R10 Mtrix;
4. Заверено копие с превод на писмо от производителя Zyxel от 07.07.2017 г.;
5. Заверено копие с превод на писмо от ABN Systems International.
След преглед на всички допълнително представени документи, комисията констатира, че
техническото предложение на участникът е пълно, съдържа необходимата информация,
изискана от Възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на
поръчката, предвид което единодушно реши да допусне участника до последващо участие в
процедурата – отваряне на ценовото му предложение.
Съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
комисията реши да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатия участник на
17.07.2017 г. /понеделник/ от 10:30 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, гр.
София, ул. Будапеща 16, зала 2, за което участникът бе уведомен, чрез съобщение,
публикувано на профила на купувача на Възложителя.
На 17.07.2017 г. от 10,30 ч. в сградата на КФН, в изпълнение на Заповед №
200/28.06.2017 г., изменена със Заповед № 217/12.07.2017 г. комисията продължи своята
работа в състав:
Председател: Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, директор, дирекция „Информационни
технологии”;
Членове:
1. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – директор, дирекция „Финансово – стопански
дейности“;
2. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – старши експерт, дирекция „Информационни
технологии”;
3. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Управление на
собствеността”;
4. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Нормативна дейност”,
дирекция „Правна”.
В деня и часа, обявени за отваряне на ценовите предложения се яви упълномощен
представител на участника „Контракс“ АД. Представителят на участника се вписа в списъка
на лицата, присъстващи на заседанието по отваряне на офертите и представи пълномощно,
приложено към досието на поръчката.
Комисията показа, че пликът с предлаганата цена от участника е с ненарушена цялост и
съдържа подписите, положени върху него.
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Комисията отвори плика с ценовото предложение и един от членовете на комисията
оповести ценовото предложение на участника:
1. Цената* за доставка, инсталиране, настройка, интегриране, пускане в експлоатация,
обучение, осигуряване на гаранционен сервиз и всички съпътстващи дейности по
модернизацията на съществуващата аналогова стационарна комуникационна среда до ІР
телефония, съгласно техническата спецификация (Ц1) – 44432,00 лева без ДДС.
*
( В тази цена се включват цените на всички дейности по изпълнение на поръчката без
цените на артикулите от техническата спецификация, изброени по-долу – Ц2, Ц3, Ц4,
Ц5 и Ц6).
2. Цената за 1 брой нисък клас телефон (тип 1), съгласно техническата спецификация
по настоящата документация (Ц2) – 159,40 лева без ДДС.
3. Цената за 1 брой среден клас ІР телефон (тип 2), съгласно техническата
спецификация по настоящата документация (Ц3) – 164,00 лева без ДДС.
4. Цената за 1 брой мениджърски телефон (тип 3), съгласно техническата
спецификация по настоящата документация(Ц4) – 223,10 лева без ДДС.
5. Цената за 1 брой конферентен телефон, съгласно техническата спецификация по
настоящата документация(Ц5) – 695,00 лева без ДДС.
6. Цената за 1 брой слушалки за операторите (двустранни, NC), съгласно техническата
спецификация по настоящата документация(Ц6) – 210,00 лева без ДДС.
С извършването на горните действия публичната част от заседанието на комисията
приключи и представителят на участника напусна заседанието.
Предвид изложеното комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение по
критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена”, формирана по следната методика:
ОЦ = Ц1 + 204 х Ц2 + 8 х Ц3 + 28 х Ц4 + 3 х Ц5 + 4 х Ц6, където
ОЦ е общата цена,
Ц1 е цената*1 за доставка, инсталиране, настройка, интегриране, пускане в експлоатация,
обучение, осигуряване на гаранционен сервиз и всички съпътстващи дейности по
модернизацията на съществуващата аналогова стационарна комуникационна среда до ІР
телефония.
*1(В тази цена се включват цените на всички дейности по изпълнение на поръчката без
цените на артикулите от техническата спецификация, изброени по-долу в Ц2, Ц3, Ц4, Ц5 и
Ц6).
Ц2 е цената за 1 брой нисък клас телефон (тип1), съгласно техническата спецификация
по настоящата документация.
Ц3 е цената за 1 брой среден клас ІР телефон (тип 2), съгласно техническата
спецификация по настоящата документация.
Ц4 е цената за 1 брой мениджърски телефон (тип 3), съгласно техническата
спецификация по настоящата документация.
Ц5 е цената за 1 брой конферентен телефон, съгласно техническата спецификация по
настоящата документация.
Ц6 е цената за 1 брой слушалки за операторите (двустранни, NC|, съгласно техническата
спецификация по настоящата документация.
ОЦ = 44432 + 204 х 159,40 + 8 х 164 + 28 х 223,10 + 3 х 695 + 4 х 210 или
ОЦ е 87 433,40 лева.
Предложената цена съответства на изискването, поставено от Възложителя за
максимално допустима ценова оферта – 88 000 лева без ДДС, ценовото предложение е в
съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в документацията, няма разминаване
между посочването на стойността цифром и словом.
С оглед гореизложеното, комисията извърши следното класиране:
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1. На първо място: „Контракс“ АД, ЕИК 175415627.
Въз основа на класирането комисията прави предложение на Възложителя да бъде
определен за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място
участник - „Контракс“ АД, с когото да се сключи договор за възлагане на обществена
поръчка.
Настоящият протокол се предава на председателя на КФН заедно с неговите
приложения - Протокол № 1/28-29.06.2017 г., Протокол № 2/30.06.2017 г., Протокол №
3/12.07.2017 г. и Протокол № 4/17.07.2017 г. и цялата документация, събрана в хода на
проведената процедура „публично състезание” на 19.07.2017 г.
Документи:
1. Докладна № ДЗ- 365 #1 / 10.05.2017 г.;
2. Заповед № 161/12.06.2017 г.;
3. Докладна № ДЗ-З-101-2/17.05.17 г.;
4. Докладна № ДЗ-З-101-3/22.05.17 г.;
5. Докладна № ДЗ-З-101-4/29.05.17 г.;
6. Проект на решение и обявление за поръчка;
7. Доклад № ДЗ-З-101-5/29.05.17 г.;
8. Утвърдена документация на обществената поръчка;
9. Обявление за поръчка;
10. Решение за откриване на процедура № 802-ОП/05.06.17 г.;
11. Разпечатка на имейл от АОП за Регистрирана процедура с ИН 20170530-000610007 за контрол чрез случаен избор;
12. Разпечатки от сайта на АОП от 30.05.2017 г. относно информация за случаен
избор на процедури за осъществяване на контрола по чл. 232 от ЗОП;
13. Разпечатка от сайта на АОП за избраните процедури за осъществяване на
контрол по чл. 232 от ЗОП от 05.06.2017 г.;
14. Разпечатка на имейл от АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки;
15. Разпечатка от сайта на АОП за публикувани Обявление и Решение за откриване
на процедура от 05.06.2017 г.;
16. Разпечатка от „Профила на купувача“ на публикувани решение, обявление и
документация от 05.06.2017 г.;
17. Разпечатки от сайта на АОП от 07.06.2017 г. на публикуваните решение и
обявление;
18. Заповед № 193/20.06.2017 г. за заместване;
19. Заповед № 200/28.06.2017 г. за назначаване на комисия;
20. Приемно-предавателен протокол за получени оферти от председателя на
комисията;
21. Пълномощно на Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД;
22. Списък на лицата, присъстващи на заседанието по отваряне на офертите;
23. Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от членовете на комисията от 28.06.2017 г. –
пет броя, /оригинал/;
24. Разпечатка от Търговския регистър на Контракс АД;
25. Писмо изх. № 38-00-143/04.07.2017 г. и факс репорт за получаването му;
26. Докладна № ДЗ-515/11.07.2017 г.;
27. Заповед № 217/12.07.2017 г. за промяна на комисия;
28. Разпечатка от съобщение за отваряне на ценови оферти;
29. Разпечатка от „Профила на купувача“ за публикувано съобщение за отваряне на
цени;
30. Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД;
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31. Списък на лицата, присъстващи на заседанието по отваряне на ценовите
предложения;
32. Пълномощно на Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД;
33. Плик с допълнителни доказателства вх. № 001/11.07.17 г.
Председател:
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД:

/П/

Членове:
1. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД: /П/
2. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД: /П/
3. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД: /П/
4. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД: /П/
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