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РЕШЕНИЕ  
№ 886 от 25.09.2014 г. 

на Зам.-кмета на община Белене 
за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – 

открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо 
качество на звук и картина”,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооеекктт  „„ММооннииттооррииннгг  ннаа  
ккааччеессттввооттоо  ннаа  ффааккттооррииттее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  вв  ттррааннссггррааннииччннааттаа  ооббллаасстт  ООллтт--ББееллееннее””,,  

ррееффееррееннттеенн  №№  22((44ii))--22..22--1144,,  MMIISS--EETTCC  ccooddee  335599,,  ффииннааннссиирраанн  ппоо  ППррооггррааммааттаа  ззаа  
ттррааннссггррааннииччнноо  ссъъттррууддннииччеессттввоо  РРууммъънниияя--ББъъллггаарриияя  22000077--22001133,,  ППррииооррииттееттннаа  оосс  22,,  

ККллююччоовваа  ооббллаасстт  ннаа  ииннттееррввееннцциияя  22 

 
 На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/29.08.2014 
г., Протокол №2/08.09.2014 г. и Протокол №3/24.09.2014 г. на Комисия назначена със 
Заповед № 749/08.08.2014  г. на Кмета на община Белене, за разглеждане, оценка и 
класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
по реда на чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП, открита с Решение №666/27.06.2014г. на Кмета на 
община Белене, публикувана в Регистъра по обществени поръчки с № на обявлението ID 
611846 на сайта на АОП с уникален № на поръчката 00661-2014-0019, и сигнатура 2014/S 
124-220563 в притурката-Приложение към Официален вестник на Европейския съюз 
/http://ted.europa.eu/,  
  
 1. С настоящото решение обявявам крайното класиране на участниците в 
процедурата, отговарящи на изискванията на ЗОП, обявлението, документацията за участие и 
обявения критерий за избор на изпълнител - най-ниска цена - чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП, както 
следва:  
 

„Доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо 
качество на звук и картина”, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на 
качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-
Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, 
Ключова област на интервенция 2. 

място 
 

Наименование на участника 
Предложена 

цена /лева/ без ДДС 
Предложена 

цена /лева/ с ДДС 

1. „СЦ Компютър – Ю-Ви-Ти” 
АД, с. Калугерово 29 999.00 35 998.80 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333135333238
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220563-2014:TEXT:BG:HTML&tabId=1
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220563-2014:TEXT:BG:HTML&tabId=1
http://ted.europa.eu/
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 2. Определям за Изпълнител на обществената поръчка с предмет по: „Доставка, 
инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо качество на 
звук и картина”, поради най-ниска ценова оферта съобразена с изискванията на 
Възложителя и отговаряща на регламентирания в ЗОП ред: 
 

 ”СЦ Компютър - Ю - Ви-Ти” АД, с. Калугерово 2135, област София, 
община Правец, махала „Въгляра”, ЕИК 122048575 – с окончателно предложена цена от 
35 998.80 лв., с вкл. ДДС. 

 
 

Във връзка с чл.73 ал.2 от ЗОП обявявам, че: 
 

 3. Отстранявам от участие в процедурата:  
 
3.1. Оферта с вх. №53-00/94/07.08.2014г. на участник „Сиенсис” АД, гр. София, 

поради следните мотиви: 
 
Участникът е представил писмена обосновка по смисъла на чл.70 ал.1 от ЗОП в която 

не са установени изтъкнати обективни обстоятелства по чл.70 ал.2 от ЗОП обосноваващи 
ниското ценово предложение на участника с някакво оригинално решение за изпълнение 
на обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка, като не са установени и обстоятелства за позоваване на получаване на държавна 
помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и 
предложена с повече от 20 на сто по-ниска от средната стойност на останалите 
предложения цена от „Сиенсис” АД. 

 
Фактически основания: 
 
Участникът е базирал своята обосновка по хипотезите на чл.70 ал.2 от ЗОП - 

изключително благоприятни условия и оригинално техническо решение. Назначената от 
Възложителя комисия по чл.34 от ЗОП е отбелязала, че участника е смесил хипотезите на 
чл.70 ал.2 т.1 и т.2 от ЗОП, като предпоставки за по-ниската му цена, и е формулирал 
"хибридна" хипотеза. Това е така, тъй като т.1 на чл.70 ал.2 се говори за "оригинално 
решение", а в т.2 хипотезата предполага "предложено техническо решение". В нито една 
от хипотезите на чл.70 ал.2, няма обстоятелство "оригинално техническо решение" - 
има или "оригинално решение за изпълнение" или "предложено техническо 
решение", които се обосновават с различни по своето ествество фактори.  
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В частта за наличието на изключително благоприятни условия, участникът не 
посочва никакви обективни обстоятелства в писмената си обосновка и не коктретизира 
кое или кои точно са тези "благоприятни условия". Описва, че предложеното решение е с 
продукти на Cisco Systems (Cisco), както и че дружеството е дългогодишен партньор на 
световноизвестния производител, с най-висока степен на сертификация - Златен партньор, 
на базата на което участника имал възможност да предлага и сервизира продуктите на 
Cisco, като ползвал преференциални условия. Участникът не посочва никъде в своята 
писмена обосновка в какво се състоят тези преференции, и каква е благоприятната 
полза от тях за участника, и как това води от своя страна за облаги за участника. По 
повод това обстоятелство (благоприятни условия), участникът е следвало да 
демонстрира в обосновката си какви точно са тези преференции, и как тези 
преференции се отразяват при формирането на ценовото му предложение, и да е 
онагледено как тези изключително благоприятни условия за участника реално влияят на 
намаляване на разходите му, така, че да му дават възможност да предложи именно тази 
ниска цена на изпълнение на поръчката в офертата си по настоящата процедура. 
 
     По-нататък в писмената си обсновка, във връзка с посочената от участника хипотеза за 
наличие на предложеното решение за изпълнение на обществената поръчка, се обвързва 
от негова страна със сервизна организация, световни практики, сертификати ISO 
9001:2008, ISO 20000-1:2011. Отбелязва се, че за формиране на цената за гаранционната 
поддръжка важна роля е оказало разполагането на Сиенсис АД с добре структурирана и 
благонадеждна сервизна организация, натрупаният опит с проекти, включващи и 
поддръжка на комуникационно оборудване. Като определящи се изтъква и една от 
основните дейности на дружеството, фокусирано върху ефективно решаване на съпортни 
проблеми и сервизни задачи с помощта на системата за вътрешен контрол по ISO 
9001:2008, както и напълно и автоматизирани и интегрирани системи, и документи за 
контрол и управление на заявките. Уточнява се, че процедурите за обработката и 
изпълнение на сервизните заявки се базират на богатия опит на дружеството в 
съответствие с най-добрите световни практики в областта. Подчертава се, че и освен 
изброеното, компанията е ангажирана дългосрочно с поддръжка на информационните 
системи на своите клиенти, поради което разполага с поддръжка на телефонен номер за 
обслужване на клиенти. 
  
  След като се запознах с Протокол №3/25.09.2014г. на назначената от Възложителя 
комисия по чл.34 от ЗОП,  не приемам посочните обстоятелства като обективни тъй 
като фактически същите не разкриват в какво точно се сътои същността на предложеното 
решение за изпълнение, и връзката между изброените предпоставки изтъкнати от 
участника, и предложената от него цена. Под "решение за изпълнение на обществената 
поръчка" се има впредвид такова решение, което довежда до намаляване разходите за 
изпълнение и от там естествено цената на услугата, доставката и т.н. Отбелязаното от 
участника "сервизна организация, световни практики, ISO 9001:2008, ISO 20000-
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1:2011", не е са обективни обстоятелства свързани с възможностите му за предлагане 
на ниска цена, тъй като формалното и бланкетно изреждане на предполагаеми или 
реални фактори според участника, позволяващи му занижение на крайната цена за 
изпълнение на доставката, следва конкретно да бъдат изведени със взаимовръзките 
и аналитично показани в обосновката. Според посоченото в протокола от комсията, 
участникът не е показал как реално посочените от него обстоятелства се отразяват 
на офертната цена в съответен размер (т.е. количествено).  
 
 Обстоятелството, че участникът е сертифициран по стандартите ISO 9001:2008 и 
ISO20000-1:2011 не представлява обективно обстоятелство, свързано с предлагано 
решение за изпълнение на поръчката, обосноваващи по-ниската цена, предложена от 
участника. Внедряването и поддръжката на системи за управление на качеството не само 
не обосновава по-ниската цена на предлаганата доставка, а напротив - е свързано с 
допълнителни разходи за участника за поддържане на системите за управление на 
качеството, поради което не може да бъде счетено за обективно обстоятелство, 
обосноваващо наличие на някакво специално предложено решение за изпълнение. По 
отношение на посочено обстоятелство за добре структурирана благонадеждна сервизна 
структура, опит с проекти и поддръжка на комуникационно оборудване, следва да се 
изтъкне, че същите водят до една бърза, ефективна или качествена, но в никакъв случай не 
и евтина услуга във връзка с предлаганата доставка, тъй като поддръжката на сервизни 
бази и комуникционно оборудване, а и трениращи обучения на персонала свързани с 
ефективно и успешно изпълнение на проекти, са обвързани с инвестиции на допълнителни 
средства, и водят до допълнително повишаване на разходите, а не до намаляването им.  
  
 Ефективно решаване на съпортни проблеми и сервизни задачи с помощта на системата 
за вътрешен контрол ISO 9001:2008, както и автоматизираните и интегрирани системи и 
документи за контрол и управление на заявките в никакъв случай не са обективни 
обстоятелства за предложено решение за изпълнение на поръчката, тъй като те са 
от естеството да доведат до качествено изпълнение на поръчката и/или до 
намаляване на сроковете за изпълнението ѝ, но не и до значително по-ниска цена. 
След като се е запознала с този етап на писмената обосновка, Комисията не е 
приела ситуацията, в която участникът излага своите системи за документен 
контрол и управление на заявки, обективиращи по-ниската предложена от него цена, 
тъй като следва и да се добави, че в предложената обосновка не се изтъква и не се 
показва аналитично как изброените качества водят до по-ниската цена. Вън от това - 
поддържането на тези системи е свързано и с разходи за участника за процеса по 
внедряване, поддържането, и актуализирането им. 

Това, че участника разполага с Help desk (помощно бюро) работещ 24 ч. в 
денонощието, 7 дни в седмицата, с национален номер за съдействие на клиенти, 
също не е прието от Комисията за обективно обстоятелство във връзка с твърдяното 
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от участника решение за изпълнение на поръчка. Притежаването от участника на 
помощно бюро не разкрива нещо по-забележително в решението за изпълнение на 
обществената поръчка, тъй като в обосновката на участника не се демонстрира в какво се 
състои неговата изключителност, и то по такъв начин, че да води до по-ниската цена от 
страна на участника за изпълнение на доставката. 

Относно ценообразуването участникът посочва, че крайното  му ценово 
предложение, се определя в съответствие с техническата му оферта, имайки предвид 
разходите свързани с предложената поддръжка на оборудването. Участникът описва 
формула по която са изчислени разходите: 

- стойност на хардуера в лева (от USD в BGN с включен риск от промяна на курса, 
с оглед факта, че ценовата листа на производителя е в US $, както и предпоставката за 
нужна според участника дългосрочна валидност на офертата); 

 - гаранционна продръжка от 3 години; 

- прогнозируеми човекочасове на специалистите на участника за инсталиране, 
монтаж, пускане в експлоатация (*ставка на човекочас); 

- допълнителни разходи (транспортни, командировъчни) 

 

На база на горните изброявания, разходите според участника му възлизат на 
8675.00 лв. без ДДС или накратко: 5600.00 лв. хардуер с гаранция + 3075.00 лв. за труд и 
допълнителни разходи, като участника говори, че съобразно своята пазарна политика, 
калкулира 9.5% печалба, която е в рамките на нормалната за бранша, варираща според 
него между 4% и 10%. 

 
След като се запознах с работата на комисията обективирана в Протокол №3, не 

приемам посочените обстоятелствата за обективни и обосновано издържани, тъй 
като представените компоненти на ценообразуването не са обвързани от участника в 
писмената му обосновка, от една страна, към коя точна по петте хипотези на чл.70 
ал.2 от ЗОП се отнасят, а от друга страна по своя характер същото представлява 
единствено калкулация на разходи, а именно тях участника е задължен да обоснове. 
Участникът е посочил цифровата стойност на изброените от него разходи без да 
посочи обстоятелствата, довели именно до тези стойности на разходите, в случай 
че същите са основание за по-ниското му ценово предложение. Участникът по никакъв 
начин не е демонстрирал в обосновката си, за това че цената на хардуера от производителя 
е точно толкова, колкото посочва, дори и да е във сътоветната валута. Няма представено 
извлечение от сайт, брошура, или друго подхоящо свидетелство подкрепящо цената на 
производител спомената от участника. В представената обосновка участникът по никакъв 
начин не посочва обективни обстоятелства в конкретика водещи до формирането на 
нужния брой човекочасове за инсталиране, монтаж и т.н., полагаемата часовата ставка в 
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лева/човекочас, в следствие на което да може да се направи преценка от страна на 
Комисията по броя планирани човеко/часове разписаните разходи за инсталиране, монтаж 
и т.н. По повод гаранционната поддръжка, назначената от Възложителя комисия е 
установила, че не са посочени или представени вътрешни документи, правила, стандарти 
или норми от вътрешноорганизационната структура на участника, на базата на които да се 
определи на колкото точно възлиза като сума гаранционната поддръжка за периода от 3 
години на едно такова устройство (система). Също така участникът  по никакъв начин не е 
представил обективните обстоятелства довели до формирането на себестойността за 
допълнителните разходи - командировъчни и транспортни. В представената обосновка 
участникът по никакъв начин не е показал различните разходи за изпълнение на поръчката 
и формирането на печалба с обективни обстоятелства, които да мотивират разписаните 
разходи, като приети вътрешни документи, правила, стандарти и норми. Участникът 
говори за своя пазарна политика, на база на която калкулира 9,5% печалба, но не посочва 
обективни обстоятелства, изведени от тази своя политика в резюме (или извадка - ако е 
вътрешен документ), за да се прецени от страна на Комисията адекватно и правдоподобно 
ли е посоченото обстоятелство. Тъй като настоящият участник следва да обоснове 
занижена спрямо останалите оферти крайна цена за изпълнение, нелогично се явило за 
Комисията, как може да бъде обективно обстоятелство за ниската цена, посочване на 
близка до горния праг стойност на печалбата (9,5%), при положение, че участника говори 
за нормални стойности на печалбите в бранша вариращи от 4% и 10%. По търговска 
логика би трябвало печалба със стойности в долните граници (т.е. калкулирането на 
минимална печлаба) да е по-издържано и обясноваващо предлагана ниска цена за 
изпълнението на поръчката, а процент печалба от 9,5%, при горна от 10% за бранша, не 
може да се приеме, че обосновава предложената ниска цена от участника, поради което 
обстоятелството, за калкулиране на печалба от 9,5% не се приема за обективно. 
   

Нито едно от изложените обстоятелства в обосновката на участника не отговарят на 
изискванията на чл. 70, ал. 2 от ЗОП като във връзка с това, на основание чл.70 ал.3 от 
ЗОП, приемам предложението на Комисията и отстранявам от участие в процедурата 
офертата на "Сиенсис" АД.  

 
Правно основания за отстраняване: чл.70 ал.3 от ЗОП - представената от 

участника писмена обосновката не се приема, тъй като не отговаря на изискванията на 
чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
 
3.2. Оферта с вх. №53-00/93/07.08.2014г. на участник „Контракс” АД, гр. София, 

поради следните мотиви: 
 
При направените проверки комисията е установила, че ценовото предложение на 

участника "Контракс" АД, гр. София (средната предлагана цена от останалите участници е 
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19 792.50 лева), е с повече от 20 на сто (70.36) по-благоприятно от предложенията на 
останалите участници и е било необходимо да се приложи  разпоредбата на чл. 70, ал.1 от 
ЗОП и да бъде изискана подробна писмена обосновка от този участник относно начина на 
формиране на ценовото му предложение. Комисията е определила срок от 3 /три/ работни 
дни от получаване на уведомлението, в който да бъде представена подробната писмена 
обосновка от участника. 

 
 Искането за обосновката, в обем 2 страници, е изпратено от факса на Възложителя 
до факса на "Контракс" АД, който номер е посочен от него в нарочна за целта 
декларация в плик №1 на офертата му, и е свързана с електронна кореспонденция 
при протичане на процедурата във връзка с възможностите по чл.58а ал.2 от ЗОП. 
Искането е изпратено на 10.09.2014г. на факс № 02 9609797, като след изпращането, на 
бележката от факс устройството на Възложителя е генерирано положително съобщение за 
статус на предаденото известие "ОК", като във връзка с това срокът тече в съответствие 
чл. 60 ал.5 и ал.6 от ГПК. Броен така, крайният срок за получаването на писмените 
обосновки е изтекъл на 15.09.2014г. с края на работното време за възложителя. В 11:08ч. 
на 16.09.2014г., на адреса на Възложителя посочен в искането за обосновка, от куриер 
Спиди се получава пратка, след отварянето на опаковката на която, се установява, 
че това е адресиран до Община Белене плик със съдържание писмена обосновка за 
предложена цена от "Контракс" АД.  
 
 В съответствие с чл. 70, ал. 3 ЗОП непредставянето на обосновката в срок е 
достатъчно основание да се вземе решение за отстраняване на съответния участник. 
 
   При анализа на разпоредбата на чл. 70, ал. 3 ЗОП следва да се отбележи важна 
подробност - законодателят използва термина „представи”, т.е. в определения от 
комисията срок в дни, писмената обосновка трябва да бъде получена. Писмена 
обосновка, която не е постъпила в указания срок при възложителя, дори да е 
изпратена в този срок (удостоверено с пощенско клеймо или разписка на куриер), не 
следва да бъде приета и участникът трябва да бъде отстранен от процедурата. 

 
Вземайки предвид посочените по-горе констатации, на основание на основание чл. 70, 

ал. 3 от ЗОП, Комисията е предложила офертата на "Контракс" АД, гр. София за 
отстраняване от участие в процедурата, като във връзка с това приемам напълно 
мотивите на Комисията и отстранявам от участие офертата на "Контракс" АД гр. 
София в процедурата. 

 
Правно основание за отстраняване: чл.70 ал.3 от ЗОП - изисканата от участника 

подробна писмена обосновка по чл.70 ал.1 от ЗОП не е представена от него в определения 
от комисията срок. 
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EBPOnE fi CK"1 Cbl03 

• EBPOnEC1CK"1 <POH,11 3A 
Pff"10 HAJ1HO PA3Bl'1T"1E 

PYMbHCKO rlPABVlTEflCTBO 5bfliAPCKO nPABV!TEJlCTBO 

OEPA3ED; 7 

Ja cbr Jiacue Ja eJ1e1npouua Kopecnou~eHQHSI u eJ1e1.:Tpouuo u3secTS1Baue no eJ1e1.:Tpoueu ffh T 

,LJ:EKJIAPAD;II51 

no ~1J1. 29, qJI.58A, qJI . 68 aJI. aJI. 8 u 9, qJI.69a aJI.3, qJI. 70 aJI.1, qJI . 73 aJI.3 u aJI.4 u qJI.82 aJI.4 OT 

3aKoua Ja o6mecTBenuTe nopbqKu, BbB Bpb3Ka c qJI. 10 oT 3E,LJ:EII u qJI. 61 AIIK 

(nocTaBSI ce B nJIHK 1 ,,,LJ:oKyMeHTH 3a no~6op") 

,O:onynonm1caH1U1T HopllaH IleTKOB HopllaHOB, c EfH: 5402055789, np1ne)f(aBall.l JlHYHa Kaprn N2 
64 l 330250, i-nnaneHa Ha 24.11.2010 r. OT MBP - rp.Coct>•u1, c nocTOH.HeH anpec: rp. Cocl>HR, yn.,,JllonttHCKH nbT" 

N~ 9 B KaYeCTBOTO CH Ha I13HbJlHHTeJleH ,0:11peKTOp 11 OBJTaCTeHO m1ue no CMHCbJla Ha YJl. 235, an. 2 OT T3 Ha 

r1acTHHK: KOHTPAKC A)(, CbC ce,D.an11me 11 anpec Ha ynpasneH11e: rpan Coct>11R, 1113 , '11<.K. Vl3TOK, yn. 

,,THHTH.sa" N2 13, Ten. 02/ 96 09 77; 02/ 96 09 797, EI1K: 175415627 yyacTHHK B OTKp11rn npoue,D.ypa 3a 
Bb3JlaraHe Ha 06ll.leCTBeHa nopbYKa no pe,D.a Ha YJl. 14, an. 1, T. 2 OT 3011 c npellMeT: .LJ:ocT3BK3, HHCT3JntpaHe H 

KOH<Jmryp11paHe Ha BHlleO KOHCj>epeHTHa CHCTeMa c BHCOKO Ka'-teCTBO Ha 3BYK H KapTHHa, BbB Bpb3Ka c 
1130bJ1HeHHeTO Ha npoeKT ,,MOHHTOpHHr Ha Ka'-teCTBOTO Ha <f>ah."TOpHTe Ha OKOJ1H3Ta cpella B 
TpancrpaH1t'IHaTa o6JJacT 0JJT-lieJJeHe", pe<f>epeHTeH .N"!! 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, <1>1rnaHcHpaH no 

nporpaMaTa 33 TpaHcrpaHH'-tHO CbTPY.D.HH'-teCTBO PyMbHHSl-bbJlrapHSI 2007-2013, llpHopHTeTHa oc 2, 
Kmo•rnRa o6JJacT Ha HHTepseuu1rn 2 

,n: EK JI AP II P AM, lIE: 

I. AKT11BHa eneKTpOHHa noma Ha npe.D.CTaBJTRBaHIUIT OT MeH yyacTHHK e sales@ kontrax.bg 

2.AKHIBeH/Jlei1crnam cpaKC HOMep Ha npencrnsmrnaHIUI OT MeH yY.aCTHHK e 02 1960 97 97 

3. U_le ce 3ano3HaBaM nepHOllHYHO OT npoct>irna Ha KynysaY.a Ha 8b3JTO)f(HTem1 http://obshtina.belene.net/ pp.htm 3a 

xona Ha npouenypaTa, BKJl . 3a nOCTbnHJTH Bbnpoc11 H OTfOBOpH, B CbOTBeTCTBHe c YJT. 61 an.3 AllK. 

4. CbM 3ano3HaT c ycnoBHeTO Ha ofornneHHeTo 11 llOKyMeHTau11H.Ta no T33H nopbYKa, Ye KopecnoHnettu11HTa ll.le ce 

OCbll.leCTBRBa ycKopeHo, H3KJllOYHTenHo no eneKTpoHeH ffbT - no eneKTpOHHa noma (BKJJ. H TaKaea nocot.teHa ua 

Harn 01jmu11aJJeH ye6caih, aKo HMaMe TaKbB) H111n11 cPaKC, cbrnacHo YJl. I 0 OT 3aKoHa 3a eneKTpOHH11J1 

llOKyMeHT 11 eJTeKTpOHHIDI nonnttc, Ha ITOCOY.eHHTe OT MeH eJTeKTpOHHa noll.la no T. I 11 ct>aKC N2 no T.2, BbB Bpb3Ka c 

'IJl. 61 AITK, 3a uRnarn KopecnoHlleHu,IUI BbB Bpb3Ka c t.tJJ.27 A, t.tJJ.28 aJJ.9, t.tJJ . 29, t.tJJ.58A, t.tJJ. 68 aJJ.aJJ 8 H 9, 

'-IJJ.69a aJJ.3, t.tJJ.70 aJJ.l, t.tJJ . 73 aJJ .3 u aJJ.4 u t.tJJ.82 aJJ.4, OT 3011 no np11KJT10Y BaHe Ha npouenyparn CbrnacHo 

YJl. 38 T.1 11 T. 5 30Il. B cnyYai1, np11 yse,D.OMH.BaHe no eneKTpOHHa noll.la (BKJT. 11 TaKasa nocoYeH a Ha Haw 

ocjrnu11aneH ye6cai1r), MOMeHTbT Ha nonyYasaHeTO np11 Hae me ce cY11Ta OT naraTa Ha nonyYeHo np11 .Bb3JlO)f(HTem1 

noTBbp)f(lleH11e OT Hawe 11Me, 3a nonyYeHo OT Bb3JlO)f(HTem1 eneKTpOHHO 113secnsaHe/ysenoMH.BaHe. B cnriafi -

061!111 rpaH114'1. 06IJIM peweH11R. 
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2 • EKCnPECHA No Ha onaKoeKa 
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nooamen ren.02 960977 
KOHTPAKCM 
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n1.1m1AAKOBA 0.25 KZ 
rp. COl1>1f1R, yn. rnHrnBA N2 13 mezno naKem 

KZ 
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I n00nuc Ha noilamenR I 

KY [noAaT.] 
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CnpaBKH I TipocnervrnaHe Ha npaTKa 

I OT I 

934782 • MOM'IK/1 CnACOB 

413579000 - 06U(KHA 6E/IEHE 

CH•Ha Ha naponara 

• Hoea npaTKa 
o 3a 6b11rapM.A 
o 3a '4y>K6M Ha 

• He3a.AeeHM npaTKM 
• CnpaeKM 

o CnMCbK npaTKM 
0 npocneA.ABaHe Ha npaTKa 

e napTMbOpH 

• KoHcj>HrypHpaHe 
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0 PbKOBOACTBO 
0 O<l>MCM 
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