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РЕШ ЕН И Е
№ РД-14-1279/14.05.2018г.
за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
на основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от ЗОП и отразени резултати в Протокол вх.№ РД20-275/26.04.2018г., Протокол №2 вх. РД-20-329/10.05.2018г. и Протокол №3 вх.№ РД-20337/14.05.2018г.. касаещи дейността на комисията, назначена със заповед на Зам.-Ректора по
ФМБ на ИУ - Варна № РД-06-1087/25.04.2018г. за разглеждане и оценка на офертите по реда
на тяхното постъпване и за класиране на участниците в обществена поръчка с ред за
възлагане публично състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/,
обявена с решение № РД-21-505/03.04.2018г. и публикувана в АОП под уникален номер
840518 с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника и проектори”
/код, съгласно общия терминологичен речник /CPW: 3020 0000/.
и
след като се запознах и възприех изцяло дейността, констатацийте и мотивите на комисията,
отразени в доклад вх. № РД-21-338/14.05.2018г.

О БЯВЯВАМ :
I.
КЛАСИРАНЕ на участници в процедура „Доставка и гаранционно
обслужване на компютърна техника и проектори ”, както следва:
Първо място: „АСАП“ ЕООД
Второ място: „Контракс“ АД
Трето място: „Смарт Софт“ ЕООД
Четвърто място: „Специализирани бизнес системи“ АД
Пето място: „Лирекс БГ“ ООД
Шесто място: „Стантек“ ЕООД
Седмо място: „АКТ БГ“ ООД
Осмо място: „СТЕМО“ ООД
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и.

мотиви

- за участника „АСАП“ ЕООД не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. Офертата на „АСАП“ ЕООД отговаря на всички
предварително оповестени изисквания на Възложителя и съгласно определения
критерий за оценка на икономически най-изгодната оферта въз основа на най-ниска
цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/ участникът е предложил най-ниска цена.

III.
ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: „Джей Би Електроникс“ ЕООД на основание
чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с изискване на чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от
01.04.2018г. с мотив, че дружеството е представил оферта, която не отговаря на
изискванията на ЗОП, а именно, че не е представило единен европейски документ в
цифрово подписан електронен вид.
IV.
НА ОСНОВАНИЕ чл.112, ал.1 и ал.6 от ЗОП в срок от един месец от влизане
на настоящото решение за избор на изпълнител на обществената поръчка в сила да се
сключи договор с „АСАП“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 103524735, съгласно
предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника.

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящото решение, протоколите и
окончателния доклад по процедурата да бъдат публикувани в профила на купувача в
деня на изпращането му на участниците в процед;

ЗАМ.-РЕКТОР
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