РЕШЕНИЕ
№ Р-328/24.04.2017 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 подписани от членовете на комисията Доклад
от 20.04.2017 г. и Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3, предадени ми
заедно с цялата документация от Комисията, назначена с моя Заповед № РД – 14 131/30.03.2017 г., за провеждане на 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,
РЕШИХ:
І. Обявявам следното класиране на допуснатите до участие в процедурата
участници:
1. На първо място – участник „Трейс Груп Холд“ АД, ЕИК: 123682269, със
седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1408,
район „Триадица”, ж.к. „Лозенец” ул. „Никола Образописов” № 12, представлявано
от Мирослав Калчев Манолов, в качеството си на Изпълнителен директор на
дружеството.
2. На второ място – участник „Вектор Конструкт“ ЕООД, ЕИК: 131267493, със
седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София – 1680,

ул. „Ген. Стефан Тошев” № 8, вх. Б, ап. Б-7, представлявано от Кирил Иванов
Мариенов, в качеството си на управител на дружеството.
II.

Определям

за

изпълнител

на

обществена

поръчка

с

предмет:

„Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)“ участника класиран на първо
място в процедурата „Трейс Груп Холд “ АД, ЕИК 123682269, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Образописов” № 12.
III. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита
на конкуренцията.
IV. Срок за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т . 7 от ЗОП,
настоящето решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му.
V. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на
участниците в процедурата в тридневен срок от издаване му.
VI. На основание на чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от
ППЗОП, настоящето решение да се публикува в профила на купувача при спазване
разпоредбите на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
VII. На основание на чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5
от ППЗОП, протоколите, оценителната таблица и докладът на комисията да се
публикуват в профила на купувача, 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=1963
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