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ПРОТОКОЛ

№2

На 11.02.2020 година в 11:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-5/08.01.2020 г. комисия в състав:
J
'
~
зе:

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер ТТ001913 с предмет "Изработка и
поддръжка на нов интернет сайт на „Софийска вода" АД и мобилно приложение"., открита с Решение СН-339/16.12.2019 г. на
Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 16.12.2019 г. под номер 00435-2019-0094, да отвори представените
на основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи за отстраняване на липси, непълноти и несъответствия на информацията,
включително нередности или фактически грешки и несъответствия към личното състояние и критериите за подбор констатирани от
комисията и описани в Протокол 1.
Протоколът с констатациите на комисията е изпратен до участниците на 03.02.2020г.
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Комисията пристъпи към разглеждане на подадените допълнителни документи на "СТУДИО X ДИГИТАЛ" ЕООД подадени на
07.02.2020г. в 03:24 часа.
На следващи свои заседания, считано от 11.02.2020г. комисията разгледа подробно представените от участника допълнителни
документи.
Участникът е подал под формата на писмо в свободен текст част от информацията, изискана с протокол №1 от 03.02.2020г. , а
именно - информация във връзка със съответствието с изискванията на възложителя по отношение едно от лицата, посочени в Част
IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП. Участникът е представил и копие от
документ във връзка с другото констатирано в с протокол №1 от 03.02.2020г. несъответствие - липсата на информация в
представения от участника ЕЕДОП относно обхвата на посочения от него в ЕЕДОП сертификат БДС EN ISO 9001:2015.
Същевременно, в представеното писмо, участникът е посочил, че изменя и допълва техническото си предложение по посочени от
него точки.
Съгласно Чл. 67. (1) от ЗОП при подаване на заявление за участие или оферта, участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), съответно при установяване на липси и/или несъответствия в информацията в подадения ЕЕДОП, те следва да бъдат
отстранени чрез подаване на нов ЕЕДОП, съгласно чл.54, ал.9, предл.1 ППЗОП.
Също така, съгласно чл.101, ал.7 от ЗОП, до изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки
кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си ,т.е. по аргумент от противното,
след изтичането на този срок участникът не може да изменя офертата си. Посоченото изискване на закона е закрепено в условията
за представяне на оферта в т. 10.4. от инструкцията към участниците, част от документацията за участие в настоящата обществена
поръчка.
В обобщение на изложеното по-горе, комисията констатира, че участникът не е отстранил констатираните с Протокол 1 от
03.02.2020г. липси на информация по отношение упоменатите в протокола критерии за подбор в изискуемата от закона форма - а
именно чрез представяне на нов ЕЕДОП. Комисията констатира, че с изявлението за промяна на техническото предложение,
направено в т.З от представеното на 07.02.2020г. писмо участникът е нарушил условията за представяне на офертата, посочени
от възложителя в документацията за участие по обществената поръчка.
С оглед изложеното, Комисията счита, че с оглед така представените допълнителни документи от 07.02.2020г. от участника,
офертата му не отговаря на условията за представяне, включително за форма и начин.
Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника "СТУДИО X ДИГИТАЛ" ЕООД на основание чл.107, т. 5 от ЗОП.
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При работата извършена и описана в Протокола Борислав Георгиев на основание Заповед № СН-33/21.02.2020г., замени основният
член на комисията Соня Кръстева , поради прекратяване на трудовото правоотношение с Възложителя на последната.
Комисията се събра на следващо свое заседание за преглед на техническото предложение на участника, чиито документи отговарят на
изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от възложителя. Комисията установи, че техническото предложение
отговаря на изисквания на възложителя и пристъпи към оценка по показател II. Техническо предложение. Резултатите от извършената
оценка и мотивите за присъдените точки по всеки от показателите са отразени в таблицата по-долу:

Оценка по показател II. Техническо предложение - ТП
Подход за изграждане и внедряване (П1)
Оценка Подход за изграждане и внедряване (П1) от
(точки) "Булпрос Консултинг" АД,
Предложените от участника подход за изграждане и
внедряване , осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация, а именно:
В Предложението на Участника за изграждане и
внедряване са налични четири от следните
обстоятелства:
•

I

20

Предоставен
е
анализ
на
възможните
технологични
решения,
ориентирани
към
резултати за изграждане и внедряване, което е
демонстрирано в предложението е примери как
те биха могли да се ползват при изграждането на
техническото решение.

•

Предоставен е подход за извършване на анализ
на данните и изискванията, чрез утвърдена
методология (BPMN или еквивалент);

•

Предоставен
е подход за изграждане
и
внедряване на техническото задание, при който
се прилагат добри практики, възможни и лесно
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След
като
бе
разгледано
техническото
предложение на участника "Булпрос Консултинг"
АД, ЕИК 201203809 по показател „Подход за
изграждане и внедряване (П1) „, Комисията счита,
че същото следва да бъде оценено със 20 точки,
тъй като:
Предложените от участника подход и внедряване
(П1) надграждат минималните изисквания на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация, а именно:
В Предложението на Участника за изграждане и
внедряване са
налични
четири
от следните
обстоятелства:
•

•

Предоставен
е
анализ
на
възможните
технологични
решения, ориентирани
към
резултати за изграждане и внедряване, което
е демонстрирано в предложението с примери
как те биха могли да се ползват при
изграждането на техническото решение.
Предоставен е подход за извършване на
анализ на данните и изискванията, чрез

Оценка
(точки)
20
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внедрими
технологии
и
изисквания
оптимизиране на процеси и интеграции.

за
•

•

Предоставена е предварителна концепция за
подхода за реализиране на интеграции със
съществуващи и бъдещи вътрешни и външни
системи, при спазване на изискванията за
осигуряване на оперативна съвместимост и
информационна
сигурност,
при
отчитане
предимствата и недостатъците на възможните
решения
и
реалности
Техническото
предложение
надгражда
минималните
изисквания
на
Възложителя,
посочени
в
Техническата спецификация при условие, че са
надградени показателите маркирани е М и А.

В техническото си предложение участникът е изпълнил
всички описани по-горе изисквания е което надгражда
минималните изисквания на Възложителя.

]
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•

утвърдена
методология
(BPMN
или
еквивалент);
Предоставен е подход за изграждане и
внедряване на техническото задание, при
който се прилагат добри практики, възможни и
лесно внедрими технологии и изисквания за
оптимизиране на процеси и интеграции.
Предоставена е предварителна концепция за
подхода за реализиране на интеграции със
съществуващи и бъдещи вътрешни и външни
системи, при спазване на изискванията за
осигуряване на оперативна съвместимост и
информационна
сигурност,
при
отчитане
предимствата и недостатъците на възможните
решения и реалности.

В т. 2 от техническото предложение „ Техническа

архитектура
и
анализ
на
възможните
технологични
решения
за
изграждане
и
внедряване на Решението“ е описана визуалната
концепция и дизайн. Участникът ще създаде
ефективен интерфейс (UI). В т. 2.1.1 „ Дизайн
процес“ участникът е предложил хибриден UX
процес, който е комбинация от Lean UX, Agile US
и Атомичен дизайн. В т. 2.2 „ Архитектура на
решението“ участникът ще използва модерна
Сервизна архитектура (Service Architecture), която
е описана във Фигура 1 Компонентна диаграма. В
т. 3.3 „ Инструменти, които ще се ползват от
участника за извършването на анализ на
данните, изискванията и проектирането“ , т.
3.3.1 „ Инструменти за анализ на данните и
изискванията“ участникът е представил подход
за извършване на анализ на данните и
изискванията,
чрез утвърдена
нотация
за
описание на бизнес процесите BPMN 2.0.__________
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В т. 4 „ Подход, методология и инструменти за

Подход за планиране и управление на проекта (П2)
Предложените от участника планиране и управление
на проекта , осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация, а именно:
В Предложението на Участника за изграждане и
внедряване
са
налични
четири
от
следните
обстоятелства:

20

извършване
на
разработка,
тестване
и
внедряване на компонентите на решението“
Избрана е методика за разработване на схемите и
структурата на базите данни , която обхваща
всички
етапи
на
жизнения
цикъл
на
проектирането на базата данни, като отчита
спецификите на отделните приложения. Описана
е методология за тестване, която е изобразена на
Фигура 9 „ методика за тестване“ част от
техническото
предложение,
Фигура
10
„
„Дейности по реализиране на тестовия процес“
В т. 5 „ Предварителна концепция за подхода за
реализиране на интеграции със съществуващи и
бъдещи вътрешни и външни системи , при
спазване на изискванията за осигуряване на
оперативна съвместимост и информационна
сигурност, при отчитане предимствата и
недостатъците на възможните решения и
реалности“ Предложеният от участника модел
обединява
общите
нормативни
аспекти
и
наблюдаваните
найдобри
практики
при
реализацията на публични услуги.
Подход за планиране и управление на проекта
(П2) от "Булпрос Консултинг" АД
След
като
бе
разгледано
техническото 20
предложение на участника "Булпрос Консултинг"
АД, ЕИК 201203809 по показател Подход за
планиране и управление на проекта (П2),
Комисията счита, че същото следва да бъде
оценено със 20 точки, тъй като:
Предложените от участника подход и внедряване
(П1) надграждат минималните изисквания на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация, а именно:
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•
Предоставен е най-малко един основен утвърден
модел (като Agile /Scrum или еквивалентен/н и).
•
Предоставено е описание на стандартизирани
процедури и документи за управление, комуникация и
отчетност, които ще бъдат приложени за изпълнение
на проекта;
•
Предоставени са мерки за предотвратяване и
преодоляване
на
идентифицираните
рискове;
предложени са мерки за намаляване на негативните
последици при тяхното евентуално възникване.
Предложените мерки са приложими и изпълними
(участникът се е аргументирал как предложените
мерки ще доведат до справяне е посочените рискове);
•
идентифициране на допълнителни потенциални
рискове е описание на възможните влияния и
конкретни примери, както и обосновано описание на
мерките за смекчаване на последствията от рисковете.
В техническото си предложение участникът е изпълнил
всички описани по-горе изисквания е което надгражда
минималните изисквания на Възложителя.

В Предложението на Участника за планиране и
управление на проекта са налични четири от
следните обстоятелства:
•
Предоставен е най-малко един основен
утвърден
модел
(като
Agile /Scrum
или
еквивалентен /ни).
•
Предоставено
е
описание
на
стандартизирани процедури и документи за
управление, комуникация и отчетност, които ще
бъдат приложени за изпълнение на проекта;
•
Предоставени са мерки за предотвратяване
и преодоляване на идентифицираните рискове;
предложени
са
мерки
за
намаляване
на
негативните последици при тяхното евентуално
възникване. Предложените мерки са приложими
и изпълними (участникът се е аргументирал как
предложените мерки ще доведат до справяне е
посочените рискове);
•
идентифициране
на
допълнителни
потенциални рискове е описание на възможните
влияния
и
конкретни
примери,
както
и
обосновано описание на мерките за смекчаване
на последствията от рисковете.
В т. 6 „ Управление на проекта“ участникът е
описал, че ще следва системата от знания за
управление на проекти PMI и ще прилага
Agile/SCRUM по отношение на добрите практики
на управление на проекта и софтуерната
разработка.
В т. 6.1 „ Групи процеси и управление на проекта“
са описани процесите за управление на проекта
иницииране, планиране, изпълнение, мониторинг
и контрол и приключване. В техническото си
предложение участникът е изобразил диаграма
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на процесите. Всеки един процес е подробно
описан, както и документите, които включва.
В т. 6.3.8 „ Управление на риска“ и в т.б.3.8.1 „

Анализ на рискове за изпълнението на проекта и
мерки за предотвратяване и преодоляване на
идентифицираните рискове“
участникът е
описал
списък
на
идентифицираните
от
Възложителя рискове и тяхната оценка, мерки за
предотвратяване
и
преодоляване
на
идентифицираните рискове, както и мерки за
намаляване на негативните последици при
тяхното евентуално възникване.
В т. 6.3.8.2 „ Идентифицирани допълнителни
потенциални рискове“ участникът е описал
допълнителни потенциални рискове е описание на
риска, вероятност от настъпване, степен на
значимост, рискова експозиция и мерки за
минимизиране последствията от настъпване на
риска.
Реакция при решаване
на
сложност Максимална (ПЗ. 1)

инциденти

при

Предложеният срок за Реакция при решаване на
инциденти при сложност Максимална от участника,
осигурява изпълнението на минималните изисквания
на
Възложителя,
посочени
в
Техническата
спецификация, а именно:

15

Техническото предложение надгражда минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация при условие, че е налично следното
обстоятелство:
•

]

Време за реакция до 30 минути
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Реакция при решаване на инциденти при
сложност Максимална (ПЗ. 1) от "Булпрос
Консултинг" АД
След
като
бе
разгледано
техническото
предложение на участника "Булпрос Консултинг"
АД, ЕИК 201203809 по показател Реакция при
решаване
на
инциденти
при
сложност
Максимална (П3.1), Комисията счита, че същото
следва да бъде оценено със 15 точки, тъй като:
Предложените от участника подход и внедряване
(П3.1) надграждат минималните изисквания на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация, а именно:
Техническото
минималните

предложение
изисквания
на

надгражда
Възложителя,

15
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посочени в Техническата спецификация при
условие, че е налично следното обстоятелство:

В Предложението на Участника е декларирал време за
реакция 15 минути при при решаване на инциденти
при сложност Максимална е което надгражда
минималните изисквания на Възложителя.

Реакция при решаване
сложност Голяма (П3.2)

на

инциденти

•

В т. 8.2 „ Споразумение за нива на обслужване
(SLA) в Таблица 7 „ Време за реакция и срок за
отстраняване
на
инциденти
и
проблеми“
участникът е декларирал срок за реакция при
решаване
на
инциденти
при
сложност
Максимална от 15 минути.

при

Предложеният срок за Реакция при решаване на
инциденти при сложност Голяма от участника,
осигурява изпълнението на минималните изисквания
на
Възложителя,
посочени
в
Техническата
спецификация, а именно:

10

Техническото предложение надгражда минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация при условие, че е налично следното
обстоятелство:
•

Време за реакция до 30 минути

Време за реакция до 1 час

В Предложението на Участника е декларирал време за
реакция от 30 минути при решаване на инциденти при
сложност Голяма, е което надгражда минималните
изисквания на Възложителя.

Реакция при решаване на инциденти при
сложност
Голяма
(П3.2)
от
"Булпрос
Консултинг" АД
След
като
бе
разгледано
техническото
предложение на участника "Булпрос Консултинг"
АД, ЕИК 201203809 по показател Геакция при
решаване на инциденти при сложност Голяма
(П3.2), Комисията счита, че същото следва да бъде
оценено със 10 точки, тъй като:
Предложените от участника подход и внедряване
(П3.2) надграждат минималните изисквания на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация, а именно:
Техническото
предложение
надгражда
минималните
изисквания
на
Възложителя,
посочени в Техническата спецификация при
условие, че е налично следното обстоятелство:
•

Време за реакция до 1 час

В т. 8.2 „ Споразумение за нива на обслужване
(SLA) в Таблица 7 „ Време за реакция и срок за
отстраняване
на
инциденти
и
проблеми“
участникът е декларирал срок за реакция при

Т--------------------------------1---------------------------------- 1--------------------------------1---------------------------------- 1------------------------------- 1-------------------------------- 1
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решаване на инциденти при сложност Голяма от
30 минути.

Възстановяване
на
работоспособността
системата при сложност Максимална ( П 4.1)

на

Предложеният
срок
за
Възстановяване
на
работоспособността на системата при сложност
Максимална
(П4.1)от
участника,
осигурява
изпълнението
на
минималните
изисквания
на
Възложителя,
посочени
в
Техническата
спецификация, а именно:

20

Техническото предложение надгражда минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация при условие, че е налично следното
обстоятелство:
•

В Предложението на Участника е декларирал време за
Възстановяване на работоспособността на системата
при сложност Максимална (П4.1) от 4 часа е което
надгражда минималните изисквания на Възложителя.

•

Време за поправка до 4 часа

В т. 8.2 „ Споразумение за нива на обслужване
(SLA) в Таблица 7 „ Време за реакция и срок за
отстраняване
на
инциденти
и
проблеми“
участникът е декларирал срок за Възстановяване
на
работоспособността
на
системата
при
сложност Максимална от 4 часа

на

Предложеният
срок
за
Възстановяване
на
работоспособността на системата при сложност Голяма

20

Техническото
предложение
надгражда
минималните
изисквания
на
Възложителя,
посочени в Техническата спецификация при
условие, че е налично следното обстоятелство:

Време за поправка до 4 часа

Възстановяване
на
работоспособността
системата при сложност Голяма П4.2

Възстановяване на работоспособността на
системата при сложност Максимална ( П4.1)
от "Булпрос Консултинг" АД
След
като
бе
разгледано
техническото
предложение на участника "Булпрос Консултинг"
АД, ЕИК 201203809 по показател Възстановяване
на
работоспособността
на
системата
при
сложност Максимална (П 4.1), Комисията счита, че
същото следва да бъде оценено със 20 точки, тъй
като:
Предложените от участника подход и внедряване
(П 4.1) надграждат минималните изисквания на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация, а именно:

15

Информацията е заличена
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Възстановяване на работоспособността на
системата при сложност Голяма П4.2 от
"Булпрос Консултинг" АД
След
като
бе
разгледано
техническото
предложение на участника "Булпрос Консултинг"
АД, ЕИК 201203809 по показател Възстановяване

15
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(П4.2) от участника, осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация, а именно:
Техническото предложение надгражда минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация при условие, че е налично следното
обстоятелство:
•

Време за поправка до 8 часа

В Предложението на Участника е декларирал време за
Възстановяване на работоспособността на системата
при сложност Голяма (П4.2) от 8 часа с което
надгражда минималните изисквания на Възложителя.

на
работоспособността
на
системата
при
сложност Голяма (П4.2), Комисията счита, че
същото следва да бъде оценено със 15 точки, тъй
като:
Предложените
от
участника
срок
за
Възстановяване
на
работоспособността
на
системата
при
сложност
Голяма
(П4.2)
надграждат
минималните
изисквания
на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация, а именно:
Техническото
предложение
надгражда
минималните
изисквания
на
Възложителя,
посочени в Техническата спецификация при
условие, че е налично следното обстоятелство:
•

Време за поправка до 8 часа

В т. 8.2 „ Споразумение за нива на обслужване
(SLA) в Таблица 7 „ Време за реакция и срок за
отстраняване
на
инциденти
и
проблеми“
участникът е декларирал срок Възстановяване на
работоспособността на системата при сложност
Голяма от 8 часа

На 10.03.2020 г. от 13:30 часа се проведе открито заседание на комисия за отваряне и оповестяване на ценовите предложение на
участниците в процедурата, чиито документи съответстват на изисквания към личното състояние, критериите за подбор и в частта на
техническото предложение, а именно:
1. "Булпрос Консултинг" АД, ЕИК 201203809

]

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
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На публичното заседание на Комисията присъстваха следните представители отстрана на участниците: Петко Пенелски - пълномощник,
представляващ "Булпрос Консултинг" АД.
В съответствие с изискванията на чл.57, ал.З, Комисията оповести резултатите от оценяването на единствената допусната до оценка
оферта по показатели „ Подход за изграждане и внедряване (П1)", Подход за планиране и управление на проекта (П2), Реакция при
решаване на инциденти при сложност Максимална (П3.1), Реакция при решаване на инциденти при сложност Голяма (П3.2),
Възстановяване на работоспособността на системата при сложност Максимална (П4.1), Възстановяване на работоспособността на
системата при сложност Голяма (П4.2)

След приключване на откритата част на заседанието, комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в плик
„Предлагани ценови параметри" на участника, с цел да констатира тяхното съответствие с изискванията, поставени от възложителя.
Участникът е попълнил всички клетки в ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1, ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 и ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 3.

Предложените от участника цени подлежащи на оценка са следните:

Показател

Стойност в лева без ДДС

К1: Цена за изпълнение на разработката на интернет сайт и
мобилно приложение с включена безплатна едногодишна
поддръжка - Фаза 1.

225 400.00

К2: Цена за изпълнение на разработката на интернет сайт и
мобилно приложение - Фаза 2 . *

116 665.00

КЗ: Цена за 1 (един) човекочас за допълнителни разработки . * *

70.00

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
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Показател

Процент от стойността на разработка и внедряване

К4: Годишна поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение
(след първата година) за разработка на Фаза 1

7%

К5: Годишна поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение
за разработка на Фаза 2

7%

К6: Годишна поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение
за допълнителни разработки

7%

След посочените по- горе действия и констатации, Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на участника по показател
„ЦП" Ценово предложение както следва:

Показател

Стойност в лева без ДДС

Получени точки

К1: Цена за изпълнение на разработката на
интернет сайт и мобилно приложение с
включена безплатна едногодишна поддръжка
- Фаза 1.

225 400.00

100

К2: Цена за изпълнение на разработката на
интернет сайт и мобилно приложение - Фаза
2 =
1=

116 665.00

100

КЗ:
Цена за 1 (един)
допълнителни разработки . * *

70.00

100

човекочас

за

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
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Показател

Процент от стойността
внедряване

К4: Годишна поддръжка на интернет сайт и
мобилно приложение (след първата година)
за разработка на Фаза 1

7%

100

К5: Годишна поддръжка на интернет сайт и
мобилно приложение за разработка на Фаза
2

7%

100

К6: Годишна поддръжка на интернет сайт и
мобилно
приложение
за
допълнителни
разработки

7%

100

на

разработка

и

Получени точки

Комисията направи комплексна оценка (КО) съгласно обявения критерий за оценка на „ Критерий за оценка на офертите, съгласно чл.
70, ал. 2, т. 3 отЗОП: „ икономически най-изгодна оферта" определена въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена", съобразно условията и методиката описани в документацията за участие.
Комплексната оценка (КО) на офертите има максимална стойност 100 т. и представлява сбор от оценката по показателя "Техническо
предложение" и финансовата оценка. На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

Участник

Показател
ТПТехническо
предложение с тежест 60%

Показател
ЦПЦеново
предложение с тежест 40%

Комплексна оценка
КО = 0,4*ЦП + 0,6*ТП

"Булпрос Консултинг" АД

60

40

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
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Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиято оферта отговаря на обявените
от Възложителя изисквания и на ЗОП, както следва:
1. "Булпрос Консултинг" АД, ЕИК 201203809, адрес за кореспонденция: гр. София 1766,район р-н Младост, ж.к. „Младост 4", Бизнес
Парк София, бл. сграда 15, ет. 5, представлявано от Ивайло Димчев Славов- Представител.

Работата на Комисията завърши на 27.04.2020г. с подписване на настоящия протокол.

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
(ЕС) 2016/679
наРегламент
„(

Настоящия протокол е утвър,
Изпълнителен директор

Дата на утвърждаване:27.04.2020г.
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