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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1544 /  14-07-2015 г.
гр. Стара Загора

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 
връзка с Решение № 2837 от 22.12.2014 г. на Ректора на Тракийски университет 
гр. Стара Загора за обявяване на Открита процедура с предмет: ,Доставка на 
канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните 
звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора" и Протокол с вх. № 3373/
13.07.2015 г. на Комисия, назначена със Заповед № 200 от 03.02.2015 г. на Ректора 

на Тракийски Университет гр. Стара Загора и резултатите от извършеното 

оценяване и класиране на допуснатите до участие оферти в процедурата,

Р Е Ш И Х

I. ОБЯВЯВАМ класация на участниците в проведената Открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на канцеларски 
материали и консумативи за нуждите на структурните звена при 
Тракийски Университет гр. Стара Загора", както следва:

1. ПЪРВО МЯСТО: ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Стара Загора с Оферта, 

вх. № 1066/02.02.2015 г., 10.55 ч.
2. ВТОРО МЯСТО: ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр. Варна с Оферта, вх. № 

1079/02.02.2015 г., 15.02 ч.
3. ТРЕТО МЯСТО: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. София с Оферта, вх. № 1061/

02.02.2015 г„ 10,00 ч.
4. ЧЕТВЪРТО МЯСТО: АВГУСТА 2001 ООД гр. Стара Загора с Оферта, вх. № 

1078/02.02.2015 г, 14.12 ч.

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка участника, 

класирани на Първо място в проведената Открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: ,Доставка на канцеларски материали и 
консумативи за нуждите ма структурните звена при Тракийски 
Университет гр. Стара Загора" -  ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Стара Загора с 

Оферта, вх. № 1066/02.02.2015 г.. 10.55 ч.

Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата и да се 

публикува в Профила на купувача, съгласно чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.

Договорът за възлагане на обществената поръчка да се сключи с участника, 
определен за изпълнител съгласно т. II от решението, в сроковете и при спазване 

на условията по чл. 41 и сл. от ЗОП.
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За сключения договор да се изпрати информация до Агенцията по 

обществени поръчки, съгласно изискванията на чл. 44 от ЗОП.

Гаранциите за участие да се освободят при спазване на условията и 

сроковето по чл. 62 от ЗОП.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 10 - дневен срок от 

уведомяването пред Комисията за защита на конкуренцията.

Настоящото решение да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение.


