
П Р О Т О К О Л  №2

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА

„СБР-НК“ ЕАД”

Днес, 03.11.2016 г., в 10:00 часа в сградата на „СБР-НК“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 
54, се състоя заседание на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, 
разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР- 
НК“ ЕАД”, открита с Решение № РД-09-202-1 / 30.08.2016 г. на изпълнителния директор на „СБР- 
НК“ ЕАД, уникален № в регистъра на АОП 00120-2016-0015.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-202-2 / 06.10.2016 г. на 
изпълнителния директор на „СБР-НК” ЕАД, в състав:

Председател: Самуил Авдала 
Членове: 1. Иван Симеонов

2. Роман Райчев
3. Красимир Котов
4. Станислава Михайлова

Резервни членове: 1. Игна Михайлова
2. Елиза Джонева

- външен експерт № ВЕ-108;
- външен експерт № ВЕ-653;
- директор на Дирекция „АСД“;
- координатор/стопански дейности;
- правоспособен юрист.

- ОСД/управление на собствеността;
- правоспособен юрист.

Комисията има задача да да разгледа и оцени техническите предложения на допуснатите 
участници.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 
УЧАСТНИЦИ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
УЧАСТНИЦИ.

На закритото заседание, проведено на 03.11.2016 г.. Комисията разгледа техническите 
предложения на допуснатите участници с цел да провери съответствието им с предварително 
обявените условия.
1. Техническо предложение на участника „Саламандър АСО”ООД.
1.1. Кратко описание на техническото предложение на участника:
Съдържание на техническото предложение:

1. Документ за упълномощаване
2. Предложение за изпълнение на поръчката
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
4. Декларация за срок на валидност на офертата
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил следното описание за 
всеки обект поотделно, съдържащо:

1. Разпределение на ресурсите и организацията на екипа на съответния обект.



в  организацията на охраната, участникът е описал виждането си за ресурсната и техническа 
възможност за осъществяване на охраната, описани са особеностите на обекта (разположение на 
сградата, граници на имота, наличие на частен имот в охраняваната територия, разпределение по 
етажи и др.), уязвими места.

2. Организация на работата на отделните охранители, ръководители на охраната и 
ръководството на охранителната фирма.
Участникът е представил силите на охраната (охранители, ръководител на охраната, ръководство 
на дружеството, патрулиращи екипи, дежурен оперативен център за мониторинг) и техните 
задължения -  осигуряване на ефективен пропускателен режим, обходи, организация и контрол на 
охраната от страна на ръководителя на охраната, съгласно изготвен план за охрана и правилник за 
пропускателния режим, периодичен контрол от страна на ръководството на дружеството и 
възможностите за осигуряване на допълнителни групи охранители от състава на автопатрули.

3. Изисквания към дежурните охранители на обекта -  запознаване с оперативната обстановка 
на обекта преди застъпване на дежурство, осъществяване на пропускателен режим, спазване на 
Правилника за пропускателния режим, познаване на ръководството и служителите на 
възложителя, обходи, ограничаване на последствия от настъпили аварии, действия при 
извънредни ситуации, участие в периодични обучения и др.

4. Права и задължения на охранителите - участникът е представил правата на охранителния 
състав и в 16 точки, техните основни задължения.

5. Функционални задължения на ръководителя на охраната -  поддържане на непрекъсната 
връзка с определеното от възложителя лице за обекта, запознаване на охранителния състав със 
заповеди, инструкции и правилници на възложителя и ръководството на фирмата, въвеждане в 
работата на нови служители, изготвяне на месечни графици, провеждане на инструктажи, контрол 
на охранителния състав, изготвя предложения за подобряване на качеството на услугата и др.

6. Задължения на ръководството на фирмата -  контрол върху всички процеси, планиране на 
охранителната дейност, охранителни обследвания, идентифициране на охранителния риск, 
изготвяне и оценка на риска, изготвяне на инструкции, изготвяне на програми за превенции и 
занижаване на идентифицираните рискове, организиране на обучения, комуникация чрез единна 
система за мониторинг на охранителните процеси, изготвяне на графици за контролната дейност и 
др.

7. Организация и взаимодействие с възложителя.
За взаимодействие с възложителя дружеството планира провеждане на ежемесечни работни 
срещи, извършване на охранителни обследвания с цел отстраняване на причини и условия 
създаващи предпоставки за извършване на престъпления, анализ на оперативната обстановка и др.

8. Оценка на уязвимостта на охранявания обект.
9. Оценка на риска на конкретния обект и начините за неговото преодоляване.
10. Заплахи спрямо дейността на охраната -  вътрешни и външни, както и основните 

мероприятия за противодействието им.
11. Организационно -  управленски мероприятия за качественото и срочно изпълнение на 

охраната на всеки обект поотделно, вкл. сроковете и отговорниците за тяхното изпълнение 
(приемане на обекта, писмено уведомление на органите на МВР, обучение, разработване на 
проекти на правилници, оборудване на охранителите, провеждане на инструктажи, разработване 
на графици и др.).

12. Мероприятия за съвместни действия между съответното РУ „Полиция“, PC ПБЗН и 
„Саламандър АСО” ООД.

13. Начин на изпълнение на поръчката.



Участникът е посочил всички идентифицирани от възложителя в техническата спецификация 6 
дейности на охраната, като е разработил и съоветните поддейности, вкл. режим на работа, брой 
охранители, сменност, помощни средства, средства за комуникация, способи, снаряжение и 
обектова документация.

14. Организация на пропускателния режим на обекта.
15. Срокове за действие по всяка една дейност, поддейност и задача на охранители, 

ръководители на охраната и ръководството на охранителната фирма, вкл. и отговорника за 
нейното изпълнение.

16. Организационна структура за сигурност и система за управление на охранителните процеси 
с включено пълно описание.

17. Система за организиране и осъществяване на ръководството, оперативен контрол, 
управление и съдействие на охранителите на обекта.
Участникът е описал своята система за организиране и осъществяване на ръководството, 
оперативен контрол, управление и съдействие на охранителите на обекта свързана с наличието на 
въведена система за управление на качеството, постоянна връзка между охранители, автопатрули 
и диспечерски център. Участникът предвижда извършването на контрол от страна на 
ръкововството и ръководен състав с опит в сферата, чрез проверки на място, коригиращи 
действия, монтиране на регистратори на обходите и възможности за монтиране на допълнителни 
системи за сигурност в уязвими места, осигуряване на допълнителни постове при необходимост и 
Др.

18. Преодоляване на кризисни и извънредни ситуации (пожар, наводнение, промишлени 
аварии, земетресение, нападение, заплаха от терористичен акт и др.).
Участникът е описал превантивна дейност и действия на охраната при възникване на кризисните и 
извънредни ситуации, идентифицирани от възложителя. Освен тях, участникът в своето 
техническо предложение е разработил и други действия и поддействия свързани с кризисни и 
извънредни ситуации -  общо тринадесет. Посочени са задълженията на охранителя за уведомяване 
на органите на МВР, ПБЗН и ЦСМП на тел. 112, дежурните на „Саламандър АСО” ООД, 
оторизираните от възложителя представители на СБР-НК ЕАД. По отношение на действията на 
охраната при всички идентифицирани рискове, участникът е разработил по два варианта на мерки 
за управлението им. В техническото си предложение участникът е посочил в табличен вид (рамка 
на рисковете) вероятността от настъпване на определените рискове, като подробно е описал 
начина за определяне на мерките за предотвратяване и идентифициране на рисковете и за 
преодоляване на негативните последици -  реакция, превенция, ограничаване, прехвърляне, 
толериране, овладяване, документиране, мониторинг и докладване на рисковете. В своята рамка на 
рисковете участникът е представил карта за оценка на рисковете за всеки обект и всеки риск с 
вероятността от настъпване, въздействие и степен на риска.

19. Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.
20. Примерни графици за всеки обект поотделно

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Саламандър АСО” 
ООД отговаря на изискванията на възложителя, поради което го допуска до оценяване.

Комисията пристъпи към оценяването на техническото предложение на участника, съгласно 
показателите и подпоказателите на методиката за оценка на офретите.

1.2. Оценяване на участника „Саламандър АСО” ООД по подпоказателите 
„Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ (К1) и „Преодоляването на



кризисни и извънредни ситуации (пожар, наводнение, промишлени аварии, земетресение, 
нападение, заплаха от терористичен акт и др.)“ (К2) и мотиви за тяхното определяне:

1.2.1. Оценяване по подпоказателя К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на 
екипа“:

Видно от описанието на техническото предложение на участника „Саламандър АСО” ООД, 
предложената от него организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 
организацията на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания 
на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на отделните охранители, ръководители на 
охраната и ръководството на охранителната фирма, посочил е как се разпределят отговорностите и 
дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 
и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на начина и срока на изпълнение на поръчката, който 
представя сроковете за действие по всяка една дейност, поддейност и задача на охранители, 
ръководители на охраната и ръководството на охранителната фирма
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
Техническата спецификация, тъй като са налични и четирите обстоятелства:
1. За всяка от дейностите, както е видно от краткото описание в т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 по-горе на 
техническото предложение, е показано разпределението по охранители, ръководители на охраната 
и ръководството на охранителната фирма (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача;
2. За всяка дейност, както е видно от краткото описание в т. 7, 8, 9, 10 по-горе са дефинирани 
необходимите ресурси за нейното изпълнение (ежемесечни работни срещи, извършване на 
охранителни обследвания с цел отстраняване на причини и условия създаващи предпоставки за 
извършване на престъпления, анализ на оперативната обстановка и др., оценка на уязвимостта на 
охранявания обект, оценка на риска на конкретния обект и начините за неговото преодоляване, 
заплахи спрямо дейността на охраната -  вътрешни и външни, както и основните мероприятия за 
противодействието им) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й охранител, 
ръководител на охраната и ръководството на охранителната фирма;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на охранител, 
ръководител на охраната и ръководството на охранителната фирма, с които да се гарантира 
качествено изпълнение на поръчката, както е видно от краткото описание в т. 11, 12, 13, 14, 15, 16 
и 17 по-горе (приемане на обекта, писмено уведомление на органите на МВР, обучение, 
разработване на проекти на правилници, оборудване на охранителите, провеждане на 
инструктажи, разработване на графици и др., мероприятия за съвместни действия между 
съответното РУ „Полиция“, PC ПБЗН и „Саламандър АСО” ООД, начин на изпълнение на 
поръчката с всички идентифицирани от възложителя в техническата спецификация 6 дейности на 
охраната и съоветните поддейности, вкл. режим на работа, брой охранители, сменност, помощни 
средства, средства за комуникация, способи, снаряжение и обектова документация, организация на 
пропускателния режим на обекта, срокове за действие по всяка една дейност, поддейност и задача 
на охранители, ръководители на охраната и ръководството на охранителната фирма, вкл. и 
отговорника за нейното изпълнение, организационна структура за сигурност и система за 
управление на охранителните процеси с включено пълно описание, система за организиране и 
осъществяване на ръководството, оперативен контрол, управление и съдействие на охранителите 
на обекта.



4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, за които е 
доказана приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 
поръчката и тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката, 
а именно монтиране на регистратори на обходите и възможности за монтиране на допълнителни 
системи за сигурност в уязвими места, осигуряване на допълнителни постове при необходимост и
др.
Въз основа на гореизложеното. Комисията оценява техническото предложение на участника 
„Саламандър АСО” ООД по подпоказателя К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на 
екипа“ със 70 /седемдесет/ точки.

1.2.2. Оценяване по подпоказателя К2 Преодоляването на кризисни и извънредни ситуации 
(пожар, наводнение, промишлени аварии, земетресение, нападение, заплаха от терористичен 
акт и др.):
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от 
идентифицираните от Възложителя рискове (кризисни и извънредни ситуации) и допускания, с 
което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
Техническите спецификации. Видно от т. 18 от описанието на техническото предложение, 
участникът е представил превантивната дейност и действия на охраната при възникване на 
кризисните и извънредни ситуации, идентифицирани от възложителя
Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове 
(кризисни и извънредни ситуации) и допускания, надграждат минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в техническата спецификация, като:
- участникът е предложил мерки за управление на описаните в техническата спецификация 
рискове (кризисни и извънредни ситуации) на базата на извършена и описана в техническото 
предложение за вероятност и влиянието им в табличен вид, като подробно е описал начина за 
определяне на мерките за предотвратяване и идентифициране на рисковете и за преодоляване на 
негативните последици -  реакция, превенция, ограничаване, прехвърляне, толериране, овладяване, 
документиране, мониторинг и докладване на рисковете.
- участникът е разработил рамка на рисковете (кризисни и извънредни ситуации), определена от 
категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и 
може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. В своята рамка на 
рисковете участникът е представил карта за оценка на рисковете за всеки обект и всеки риск с 
вероятността от настъпване, въздействие и степен на риска..
Въз основа на гореизложеното. Комисията оценява техническото предложение на участника по 
подпоказател К2 „Преодоляването на кризисни и извънредни ситуации (пожар, наводнение, 
промишлени аварии, земетресение, нападение, заплаха от терористичен акт и др.)” с 30 /тридесет/ 
точки.

1.2.3. Изчисляване на оценка на участника по показателя „Организация на персонала” (ОП)
Комисията изчисли оцениката на участника „Саламандър АСО” ООД по показателя „Организация 
на персонала“ (ОП) съгласно методиката за оценка на офертите -  неразделна част от 
документацията за участие, а именно: като сбор между оценките по подпоказателя К1 
„Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ и подпоказателя К2 „Преодоляването на 
кризисни и извънредни ситуации (пожар, наводнение, промишлени аварии, земетресение, 
нападение, заплаха от терористичен акт и др.)“ по следната формула:
ОП-К1 + К2 = 70 + 30 = 100 точки



Участникът „Саламандър АСО” ООД получава 100 точки по показателя „Организация на 
персонала” (ОП).

2. Техническо предложение на участника „Мега Секюрити Груп”ЕООД.
2.1. Кратко описание на техническото предложение на участника:
Съдържание на техническото предложение:

1. Протоколи за извършен оглед
2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо планове за организация на 

физическата охрана на всеки от обектите
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
4. Декларация за срок на валидност на офертата
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд
В плановете за организация на охраната участникът е представил следното описание за всеки 
обект поотделно, съдържащо:

1. Цели
2. Общи положения
3. Характеристика на обекта, специфични особености при осигуряване охраната на обекта.

В тази част участникът е описал характерстиките на сградите, граници на обектите, 
предназначение и структура на обектите, състояние на пасивна защита, технически средства за 
охрана.

4. Схема и организация на охраната.
Представен е разчет на охраната — постове, сменност, брой охранители, средства за комуникация, 
технически и помощни средства, обходи и др.

5. Действия на охраната при нормална обстановка.
Представени са действията при поемане на охраната на обекта от охранителя и действията при 
носене на дежурството.

6. Действия при екстремални ситуации -  невъоръжено нападение, констатирано нарушение 
по време на обход и при задържане на лица.

7. Контрол на дейността -  управител, мениджър, старши сътрудник, дежурна група за 
реагиране и контрол, ръководни служители на възложителя, служители на възложителя по списък, 
служители на ГД „Национална полиция“, СДВР (съответната общинска служба) и районното 
управление.

В общите права и задължения на охранителите участникът е идентифицирал 32 задължения, 8 
права и 19 забрани.

В инструкцията за задълженията на ръководителя на охранителната дейност са представени 
общо 21 задължения като организация и контрол по изпълнение на задълженията на охранителите, 
осъществяване на контакт с изп. директор на СБР-НК ЕАД, изготвяне на графици за дежурства и 
др.

В техническото си предложение участникът е представил схема за организация на охраната 
и примерен график на дежурствата и обходите.
Към техническото си предложение участникът е представил проекти на правилник за 
пропускателния режим, план за оперативно взаимодействие с МВР, план за оперативно 
взаимодействие с PC ПБЗН, план за оперативно взаимодействие с ръководството на СБР-НК ЕАД.

В предложения план за тактика на действие на охраната при кризисни ситуации е 
представен анализ на кризисните ситуации, оценка на уязвимостта на обектите при заплаха от 
терористичен акт с посочена степен на риска, мероприятия и мерки за противодействие и



намаляване на риска. Под основни видове кризисни ситуации участникът е идентифицирал 11 
риска, като за всеки от тях е представил тактика и дейност на охранителния състав.

В своя план за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при необходимост и 
възникване на кризисни ситуации участникът е описал силите за осъществяването -  дежурен 
оперативен център, старши сътрудник по охраната, дежурна група за реакция и контрол, свободни 
от дежурство охранители и от съседни обекти. В плана са описани дейностите на охранителя при 
възникване на кризисни ситуации и усилване на охраната.

В плана за действие при получен сигнал от системите за техническа охрана са представени 
действията на охраната, както и времената за реакцията им.

В представената система за ръководство, контрол и помощ на обектите са представени 
цялостните дейности по планирането, организирането и осъществяването на ръководството, 
управление и отчета на охранителната дейност. В тази част отново е залегнало описание на 
системата за контрол по носене на службата от охранителния състав, вкл. и през почивни дни.

В системата за инструктажи са описани дейностите, свързани с ежедневните и началните 
инструктажи, инструктажа на работното място, периодични инструктажи, извънредни 
инструктажи, инструктажи в празнични и почивни дни.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Мега Секюрити 
Груп” ЕООД не отговаря на изискванията на възложителя, а именно:

1. Видно от методиката за определяне на комплексната оценка -  неразделна част от 
документацията за участие, в техническите си предложения участниците трябва да представят най- 
малко „сроковете за действие по всяка една дейност, поддейност и задача на охранители, 
ръководители на охраната и ръководството на охранителната фирма“.

В представените от участника „Мега Секюрити Груп” ЕООД планове липсва информация 
за сроковете за действие по всяка една дейност, поддейност и задача на охранители, ръководители 
на охраната и ръководството на охранителната фирма. Такива срокове са посочени единствено за 
начина на поемане на охраната от дежурния охранител, графика на обходите на охранителите, 
време на реакция при усилване на физическата охрана, при сигнал от системи за техническа 
охрана от страна на охранителя и от Дежурния оперативен център (ДОЦ) и Дежурна група за 
реакция и контрол (ДГРК). Това води до неизпълнение на изискванията, заложени в 
документацията за участие, за минималното съдържание на техническото предложение, а именно 
да съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя съобразно критериите за възлагане.

2. Към техническото си предложение участникът е представил единствено планове за 
организацията и проекти на документи (правилник за пропускателния режим, план за оперативно 
взаимодействие с МВР, план за оперативно взаимодействие с PC ПБЗН, план за оперативно 
взаимодействие с ръководството на СБР-НК ЕАД), като поставени в офертата на участника стават 
задължителна част от договора при евентуален негов избор. В същото време съставянето на план 
за охрана е изискване на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД и се отнася за обект поет за охрана, като при 
представянето офертата за обществена поръчка такъв план не следва да бъде представен, а следва 
да бъде оферирано предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя съобразно критериите за възлагане.

3. В проекта на план за оперативно взаимодействие с МВР в р. II задачи за изпълнение е 
записано, че участникът ще включи обектите на възложителя „в марщрута на движение на 
автопатрулен участък ....“, но не е посочено кои са автопатрулните участъци и къде са 
позиционирани. От това следва, че техническото предложение не е пълно и не става ясно какво 
оферира участникът и съответно не може да бъде обвързан от предложението си при сключване на 
договор за обществена поръчка.



4. В проекта на план за оперативно взаимодействие с МВР в р. IV, т. 2 и р. V, т. 3 не са 
посочени срокове за изпълнение.

5. В представените планове за организация на охраната в раздел „Действие при 
невъоръжено нападение“, участникът е посочил „В такава ситуация дежурният пост е длъжен да 
информира органите на МВР за създалата се обстановка и да употреби правомерно оръжие....“. 
Следва да се има предвид, че поръчката е за невъоръжена охрана и носенето, съхраняването и 
използването на оръжие в обектите е в противоречие с разпоредбите на ЗЧОД.

6. В представения план за тактика и действие на охраната при кризисни ситуации на 
обектите в т. 4.10., пето тире е посочена като мярка за недопускане и предотвратяване на 
настъпване на пожар „поддържането в техническа изправност на пожароизвестителните и 
гасителни системи, и противопожарните табла и следене за тяхната наличност“. Този текст 
противоречи на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите, тъй като тези действия са задължения единствено на 
възложителя с изключение на заключителната част на изречението (следене за тяхната наличност).

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага на 
възложителя да отстрани от участие в процеудрата участника „Мега Секюрити Груп” ЕООД, 
тъй като техническото предложение на този участник не е пълно, не отговаря на минималните 
изисквания на възложителя, заложени в Методиката за оценка на офертите, а именно: участникът 
не е представил „срокове за действие по всяка една дейност, поддейност и задача на охранители, 
ръководители на охраната и ръководството на охранителната фирма“, и не отговаря на 
нормативните изисквания, заложени в ЗЧОД и НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Комисията приключи работата си на този етап и изготви настоящия протокол на 04.11.2016 г.

Комисията взе решение ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 
09.11.2016 г. от 16:30 часа, като комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне на 
пликовете с цените по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.


