УТВЪРЖДАВАМ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ДОКЛАД
За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД - 14131/30.03.2017 г. на Венцислав Караджов – Председател на Комисията за защита на
личните данни (КЗЛД), за извършване на разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и
вътрешно преустройство на административна сграда на Комисията за защита на личните
данни (КЗЛД)“, открита с Решение № Р - 170/01.03.2017 г. с уникален номер на поръчката
в РОП 0139-2017-0001.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,
На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, Ви докладваме, че съгласно Ваша Заповед
№ РД – 14-131/30.03.2017 г., комисия в състав:
Председател – И.С. - Външен експерт вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от
ЗОП под № ВЕ–1120, с допълнителна професионална квалификация-„Строител – ПК
„582030“, съгласно Удостоверение за професионално обучение ПЧО-029-2/28.02.2017.
Членове:
1. И.Ш. - Началник на отдел „Управление на ресурсите“.
2. В.Д. - Главен юрисконсулт в отдел „Административно - правно обслужване”.
3. Л.Ф. - Главен експерт в отдел „Управление на ресурсите“.
4. И.П. - Външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под №
ВЕ – 1787, с професионална квалификация – строителен инженер.
се събра да изготви доклад от работата си по гореописаната обществена поръчка.
I. На 30.03.2017 г. от 10:00 часа, в сградата на КЗЛД с адрес гр. София, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2, в изпълнение на Заповед № РД-14-131/30.03.2017 г. на
Председателя на КЗЛД, комисия в състав:
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Председател – И.С.
Членове:
1. И.Ш.
2. В.Д.
3. Л.Ф.
4. И.П.
се събра да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в горепосочената
обществена поръчка.
До крайния срок - 17:00 часа на 29.03.2017 г. са подадени оферти от следните
участници:
1. „Трейс Груп Холд“ АД - Вх. № П-2071/29.03.2017 г.
2. „Вектор Конструкт“ ЕООД - Вх. № П-2072/29.03.2017 г.
Получените оферти са предадени на председателя на комисията с протокол,
съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители
на участниците:
1. К.Р.Ц. - упълномощен представител на „Трейс Груп Холд“ АД.
2. Х.И.Х. - упълномощен представител на „Вектор Конструкт“ ЕООД.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване,
както следва:
Участник № 1: „Трейс Груп Холд“ АД
След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията
оповести нейното съдържание и провери за наличието на плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
Представителят на участника „Вектор Конструкт“ ЕООД подписа техническото
предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри“
Участник № 2: „Вектор Конструкт“ ЕООД
След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията
оповести нейното съдържание и провери за наличието на плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“.
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
Представителят на участника „Трейс Груп Холд“ АД подписа техническото
предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри“
С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на
комисията.
В закритата част от заседанието, комисията подробно разглежда документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критериите за подбор, съгласно предварително
обявените условия на Възложителя и ЗОП.
КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
I. УЧАСТНИК „Трейс Груп Холд“ АД
Участникът се представлява от К.Р.Ц., в качеството й на упълномощено лице. При
извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в
ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и
изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата
процедура, комисията констатира следното:
1. В предоставения ЕЕДОП, участника е посочил екип за изпълнение на поръчката
от 3 (трима) експерти. Съгласно утвърдения от възложителя критерии за подбор по
отношение професионалния опит на Експерт „Контрол на качеството“ същият трябва да
има една година опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на
СМР.
В своя ЕЕДОП относно Експерт „Контрол на качеството“ НЕ Е посочил
информация относно годините опит на експерта на длъжност, свързана с контрол по
качеството при изпълнение на СМР.
Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП,
комисията единодушно реши да изиска от участника, в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на протокола, да представи:
Нов/нови ЕЕДОП и/или други документи, на участника, които съдържат
констатациите на комисията, в съответствие със ЗОП и изискванията на
документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
II. УЧАСТНИК „Вектор Конструкт“ ЕООД
Участникът се представлява от Х.И.Х., в качеството му на упълномощено лице.
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към
личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за
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обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за
участие в откритата процедура, комисията констатира следното:
1. В предоставения ЕЕДОП, участника е посочил, че притежава Сертификат БДС
ЕN ISO 9001:2008 с № BG120592Q със срок на валидност до 22 ноември 2018 г.
В своя ЕЕДОП участника НЕ Е посочил орган или служба, които са издали
Сертификат № BG120592Q.
2. В предоставения ЕЕДОП, участника е посочил, че притежава Сертификат ISO
14001:2004 с № BG120592Е със срок на валидност до 22 ноември 2018 г.
В своя ЕЕДОП участника НЕ Е посочил орган или служба, които са издали
Сертификат № BG120592Е.
Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП,
комисията единодушно реши да изиска от участника, в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на протокола, да представи:
Нов/нови ЕЕДОП и/или други документи, на участника, които съдържат
променена и/или допълнена информация и в които са отразени констатациите на
комисията, в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие
и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок
за получаване на оферти.
С това работата на комисията по разглеждане на документите за съответствие
с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на
участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. Предвид направените
констатации комисията взе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
Предвид констатациите в протокола и съгласно утвърдените от Възложителя
изисквания на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП комисията изпраща протокола
на всички участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на
купувача. Комисията изисква участниците в процедурата да представят съответните
документи и информация (нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация), индивидуализирани по-горе по отношение
на всеки отделен участник, в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на протокола. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти.
Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с
придружително писмо в Комисия за защита на личните данни, във вида съгласно
изискванията на документацията за участие. Участниците могат да изпратят
документите и чрез препоръчано писмо или куриерска служба, като разходите са за
тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на документите при
Възложителя.
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II. На 12.04.2017 г. от 11:00 часа, в сградата на КЗЛД с адрес гр. София, бул.
„Проф. Цветан Лазаров” № 2, в изпълнение на Заповед № РД-14-131/30.03.2017 г. на
Председателя на КЗЛД, комисия в състав:
Председател – И.С.
Членове:
1. И.Ш.
2. В.Д.
3. Л.Ф.
4. И.П.
се събра след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
До крайния срок - 17:00 часа на 07.04.2017 г. са представените документи относно
съответствието на участниците, както следва:
1. „Вектор Конструкт“ ЕООД с вх. № П-2314/05.04.2017 г.
2. „Трейс Груп Холд“ АД с вх.№ П-2432/06.04.2017 г.
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените
документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор по реда на тяхното постъпване.
КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
I. УЧАСТНИК „Вектор Конструкт“ ЕООД
При извършения подробен преглед на представените допълнително документи,
комисията констатира следното:
1. В предоставения ЕЕДОП, участника е посочил, че притежава Сертификат БДС
ЕN ISO 9001:2008 с № BG120592Q със срок на валидност до 22 ноември 2018 г.
В своя ЕЕДОП участника Е посочил орган или служба, които са издали Сертификат
№ BG120592Q, а именно: Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch.
2. В предоставения ЕЕДОП, участника е посочил, че притежава Сертификат ISO
14001:2004 с № BG120592Е със срок на валидност до 22 ноември 2018 г.
В своя ЕЕДОП участника Е посочил орган или служба, които са издали Сертификат
№ BG120592Е, а именно: Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch.
II. УЧАСТНИК „Трейс Груп Холд“ АД
При извършения подробен преглед на представените допълнително документи,
комисията констатира следното:
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1. В предоставения ЕЕДОП, участника е посочил екип за изпълнение на поръчката
от 3 (трима) експерти. Съгласно утвърдения от възложителя критерии за подбор по
отношение професионалния опит на Експерт „Контрол на качеството“ същият трябва да
има една година опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на
СМР.
В своя ЕЕДОП относно Експерт „Контрол на качеството“ Е посочил информация
относно годините опит на експерта на длъжност, свързана с контрол по качеството при
изпълнение на СМР, а именно: от 01.08.2008 г.
Комисията констатира, че всички участници отговарят на изискванията на
Възложителя и ги допуска до разглеждане на представените технически
предложения.
КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
Оценки по показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)
Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
Участникът е посочил срок на изпълнение 180 дни, отговарящ на изискванията на
Възложителя.
Посочените гаранционни срокове за видовете СМР съответстват на изискващите се
по Наредба № 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Разработен е раздел за организация на изпълнението на предвидените СМР
включващ:
 Методи за комуникация с Възложителя
 Етап „Мобилизация на строителната площадка“
 Описание на видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение:
- Демонтажни работи
- Земни работи
- Изпълнение на носещата конструкция
- Покривни работи
- Стени
- Довършителни работи
- Фасади
- Вертикална планировка
- Инсталационни работи
 Технология на изпълнение на СМР
 Организация на ръководството на обекта, включваща:
- Разпределение на дейностите между ключовите експерти
- Етапи на изпълнение – договаряне, планиране, администриране ,,доставки и
логистика
- Описание на функциите на ръководителя на обекта, техническия ръководител,
специалиста по СБУТ и експерта по контрол на качеството
 Подробно описание на необходимите машини и техническа обезпеченост за
изпълнение на поръчката
 Необходимите материали
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 Детайлно описание на показателя „Норма време“ за всички предвидени по КСС
видове СМР
 Предвидените мерки за безопасност и здраве при изпълнението на СМР
 Методи и организация на текущия контрол на качеството, както следва:
- Входящ и вътрешен контрол
- Одобрение на доставчиците на материали
- Контрол за съответствието на качеството на материалите
- Контрол на качеството на изпълняваните видове СМР
 Мерки за намаляване на негативното въздействие при изпълнението на СМР
върху кръга на засегнатите лица.
Участникът е предложил технически
параметри,
изискванията на Възложителя, състоящи се в следното:

превъзхождащи

 Замяна на кабел тип NYM с кабел тип СВР, положен в негорими гофрирани
тръби
 По част „ОВК“ в системата за отопление и вентилация да се изпълни
автоматизация на управлението на абонатната станция, което ще доведе до намаляване на
енергопотреблението на сградата
Разработеният линеен график с диаграма на работната ръка представя строителната
програма на участника, като прецизира съответните дейности, съобразен е с
технологичната последователност на строителните процеси и отразява всички посочени в
КСС дейности.
Приложени са декларации за експлоатационни показатели на всички предвидени за
влагане материали, отговарящи на изискванията на Възложителя.
Участникът „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД получава 100 /сто/ точки по
показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) формирани от сбора
точки както следва:
30 /тридесет/ точки - Предложението за изпълнението на поръчката отговаря на
предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително
изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите, като в
своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на
техническата спецификация постигане на резултати.
Участникът е посочил характеристики, надграждащи предложението за
изпълнение на поръчката както следва:
30 /тридесет/ точки - За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и
квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. Посочена е
норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани
необходимите технически ресурси за нейното изпълнение - брой и вид на необходимата
механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и задълженията на
отговорните за изпълнението й експерти. Предложено е паралелно изпълнение на две или
повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като
предложението е придружено с организация на процесите за съответните СМР.
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20 /двадесет/ точки - За изпълнението на СМР са дефинирани действия за реакция
при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване. Описан е подробно подхода за
доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за
мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на
обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с
които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са
мерки при изпълнението, гарантиращи намаляване на негативното въздействие от
изпълнението върху кръга засегнати лица.
20 /двадесет/ точки - Посочени са технически и технологични параметри, които
превъзхождат изискванията на Възложителя, с които ще се постигне по-високо качество в
технически и икономически аспект на резултата от изпълнението на поръчката.
Участник „ВЕКТОР КОНСТРУКТ“ ЕООД
Участникът е посочил срок на изпълнение 178 дни, отговарящ на изискванията на
Възложителя.
Посочените гаранционни срокове за видовете СМР съответстват на изискващите се
по Наредба № 2 от Закона за устройство та територията /ЗУТ/.
Разработена е методология и технология за изпълнение на обекта включваща:
 Временно строителство
 Технологична последователност на изпълнение на СМР
 Стратегия на изпълнение, включваща раздели:
- Екип
- Отговорности на екипа
- Планиране
- Доставки и логистика
- Мероприятия по ПБЗ
 Управление на извършваните СМР
 Организационен план, включващ раздели:
- Ограждане на строителната площадка
- Разчистване на строителната площадка
- Изпълнение на инженерната инфраструктура
- Координация на дейностите
- Описание на ресурсите
- Строителна механизация, оборудване и транспортни средства
 Оценка на риска при изпълнението на поръчката, включващ разделите:
- Карта за оценка на възможните рискове
- Предписания за редукция на рисковете
- Мерки за управлението на рисковете
 Мероприятия по СБУТ
 Мерки за опазване на природната среда, включващ разделите:
- Вида на използваните материали
- Опазване на въздуха
- Предпазване от шум и вибрации
- Опазване на водата
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- Опазване на почвите
- Третиране на отпадъците
 Мерки за осигуряване на качеството както следва:
- На материалите
- На изпълняваните видове СМР
 Технология на изпълнение на основните видове СМР както следва:
- Демонтажни работи
- Конструкции
- Архитектурни дейности
- ВиК инсталации
- ЕЛ инсталации
- ОВК инсталации
 Мероприятия за въвеждане на обекта в експлоатация, включващи:
- Изготвяне на екзекутивна документация
- Провеждане на тестове, единични проби и изпитания
- Съставяне на Протокол обр. 16
- Съставяне на технически паспорт на строежа
Разработеният линеен график с диаграма на работната ръка представя строителната
програма на участника, като прецизира съответните дейности, съобразен е с
технологичната последователност на строителните процеси и отразява всички посочени в
КСС дейности.
Приложени са декларации за експлоатационни показатели на всички предвидени за
влагане материали, отговарящи на изискванията на Възложителя.
Участникът не е посочил норма време за изпълнение на всяка една операция.
Участникът не е предложил технически параметри, превъзхождащи
изискванията на Възложителя.
Участникът „ВЕКТОР КОНСТРУКТ“ ЕООД получава общо 50 /петдесет/
точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП), формирани
от сбора точки както следва:
30 /тридесет/ точки - Предложението за изпълнението на поръчката отговаря на
предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително
изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите, като в
своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на
техническата спецификация постигане на резултати.
Участникът е посочил характеристики, надграждащи предложението за
изпълнение на поръчката както следва:
20 /двадесет/ точки - За изпълнението на СМР са дефинирани действия за реакция
при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване. Описан е подробно подхода за
доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за
мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на
обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с
които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са
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мерки при изпълнението, гарантиращи намаляване на негативното въздействие от
изпълнението върху кръга засегнати лица.
С това работата на комисията по разглеждане на документите за съответствие
с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на
участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи.
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обявява, че ценовите
предложения ще бъдат отворени на 19.04.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Комисия за
защита на личните данни с адрес: град София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, ет. 4,
заседателна зала.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
III. На 19.04.2017 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на КЗЛД с адрес гр. София,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, комисия назначена със Заповед № РД-14-131/
30.03.2017 г. на Председателя на КЗЛД, в състав:
Председател – И.С.
Членове:
1. И.Ш.
2. В.Д.
3. Л.Ф.
4. И.П.
се събра да отвори и разгледа ценовите предложения на участниците в
горепосочената обществена поръчка.
На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители
на участниците:
1. К.Р.Ц. - упълномощен представител на „Трейс Груп Холд“ АД.
Комисията обяви оценките, които са получили участниците по показателя
„Организация за изпълнение на поръчката“:
1. „Трейс Груп Холд“ АД получава – 100 точки;
2. „Вектор Конструкт“ ЕООД получава – 50 точки.
Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на:
1. Участник № 1: „Трейс Груп Холд“ АД и обяви предложената от същия цена.
В своето ценово предложение участникът е предложил следното:
Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на 1 231 866.97 (един
милион двеста тридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и 97 ст.) без
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ДДС, съответно 1 478 240.36 (един милион четиристотин седемдесет и осем хиляди двеста
и четиридесет лева и 36 ст.) с вкл. ДДС.
При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват
съгласно следните показатели:
- Часова ставка – не повече от 4.50 лева (четири лева и 50 ст.) без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 90 (деветдесет) процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 50 (петдесет) процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 10 (десет) процента на сто.
- Печалба върху СМР – 8 (осем) процента на сто.
2. Участник № 2: „Вектор Конструкт“ ЕООД и обяви предложената от същия
цена.
В своето ценово предложение участникът е предложил следното:
Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на 1 199 422.23 (един
милион сто деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 23 ст.) без ДДС,
съответно 1 439 306.68 (един милион четиристотин тридесет и девет хиляди триста и шест
лева и 68 ст.) с вкл. ДДС.
При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват
съгласно следните показатели:
- Часова ставка – не повече от 5.20 лева (пет лева и 20 ст.) без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 (сто) процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 20 (двадесет) процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 10 (десет) процента на сто.
- Печалба върху СМР – 10 (десет) процента на сто.
С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на
комисията.
В закритата част от заседанието, комисията подробно разгледа ценовите
предложения, като извърши проверка за съответствие с изискванията на Възложителя.
КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
I. УЧАСТНИК „Трейс Груп Холд“ АД е представил ценово предложение, което
отговаря на изискванията на Възложителя, и същото е представено съгласно образеца,
приложен към документацията към настоящата обществена поръчка.
II. УЧАСТНИК „Вектор Конструкт“ ЕООД е представил ценово предложение,
което отговаря на изискванията на Възложителя, и същото е представено съгласно
образеца, приложен към документацията към настоящата обществена поръчка.
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Предвид гореизложеното, комисията допуска до по-нататъшно участие в
процедурата „Трейс Груп Холд“ АД и „Вектор Конструкт“ ЕООД.
Получените точки по показател „Ценово предложение“ са както следва:
1. „Трейс Груп Холд“ АД - 38.95
2. „Вектор Конструкт“ ЕООД - 40
Предвид гореизложеното, следвайки предварително заложения критерий за
възлагане „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, Комисията
пристъпи към оценяване на подадените от участниците оферти по показателите, посочени
в Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите.
След направените в съответствие с Методиката изчисления, Комисията извърши
следното КЛАСИРАНЕ на участниците:
КЛАСИРАНЕ УЧАСТНИК

КО (в точки)

Iво

„Трейс Груп Холд“ АД

98.95

„Вектор Конструкт“ ЕООД

70.00

място

IIро място

Протоколът се състави и подписа на 19.04.2017 г. без особени мнения.
IV. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП
предлагаме да бъде сключен договор с участника класиран на първо място „Трейс Груп
Холд“ АД.
В изпълнение на чл. 60, ал. 2 от ППЗОП, към настоящия доклад прилагаме всички
документи, изготвени в хода на работата на комисията.
Настоящият доклад е изготвен на 20.04.2017 г.
Комисията предаде доклада за резултатите от работата на комисията, назначена със
Заповед № РД-14-131/30.03.2017 г. на Венцислав Караджов – Председател на Комисията
за защита на личните данни на 24.04.2017 г.
Комисия:
Председател:
И.С. /П/
Членове:
1. И.Ш. /П/
2. В.Д. /П/
3. Л.Ф. /П/.
4. И.П. /П/
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