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Изх. номер: 40-02-16 

Дата: 24.08.2015 г.     
 

ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

 

 Относно: Отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и внедряване на 

информационно и комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ 

по Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система за 

управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки“. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви 

уведомявам, че ценовите оферти на допуснатите участници по Обособена позиция 1 на 

горепосочената обществена поръчка ще бъдат отворени на 27.08.2015 г. (четвъртък), в 

11 часа в сградата на Агенция по обществени поръчки, гр. София, ул. „Леге“ № 4. 

Резултатите от оценяването на техническите предложения на допуснатите 

участници по Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система 

за управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки“, съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите са, както следва: 

 

Участник „“Индекс България“ ООД получава следните точки: 

 

 По показател П4 - 10 т.; 

 По показател П5 - 6 т.; 

 По показател П6 - 4 т.; 

 По показател П7 - 13 т.; 

 По показател П8 - 2 т.; 

 По показател П9 - 1 т.; 

 По показател П10 - 2 т. 
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Участник ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ получава следните точки: 

 

 По показател П4 - 10 т.; 

 По показател П5 - 6 т.; 

 По показател П6 - 4 т.; 

 По показател П7 - 13 т.; 

 По показател П8 - 2 т.; 

 По показател П9 - 1 т.; 

 По показател П10 - 2 т. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ: 

АНА МИТКОВА 
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