РЕШЕНИЕ
№ Р-1180/15.12.2016 г.
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ
На основание чл. 106, ал. 6, предл. първо от ЗОП и като приемам
констатациите и изводите, отразени в подписан от членовете доклад от 15.12.2016
г. и протокол от 12.12.2016 г., предадени ми заедно с цялата документация от
Комисията, назначена с моя Заповед РД - 14-320/07.12.2016 г., за провеждане на
процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Допълване на функционалностите на съществуващата Система
за управление на документи и работни потоци в КЗЛД и контрол на решенията и
оптимизиране на някои процеси в нея ", открита с Решение № Р - 1098/30.12.2016
г. с уникален номер на поръчката в РОП 0139-2016-0001, и предвид следните
мотиви:
1. Доклад, отразяващ дейността на комисията във връзка с разглеждане на
подадената оферта и установяване съответствието им с изискуемите от
Възложителя документи;
2. Съдържащите се в офертата на участника условия, направените
предложения и постигнатите договорености в хода на договарянето, съгласно
подписания протокол, неразделна част от доклада до възложителя
РЕШИХ:
І. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет:
„Допълване на функционалностите на съществуващата Система за управление на
документи и работни потоци в КЗЛД и контрол на решенията и оптимизиране на
някои процеси в нея " единствения участник в процедурата „Контракс“ АД, ЕИК
175415627, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тинтява“ № 13,
представлявано от Йордан Йорданов – Изпълнителен директор.

II. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за
защита на конкуренцията.
III. Срок за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т . 7 от ЗОП.
IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на
участниците и да се публикува в профила на купувача, ведно с протокола и
окончателния доклад на комисията, в един и същи ден, в тридневен срок от
издаване му, при спазване разпоредбите на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1946
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