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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 2 6 5 8  от 30.11.2015 г.

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка 
Решение № 2227 от 20.10.2015 г. на Ректора на Тракийски университет гр.Стара 
Загора за обявяване на Открита процедура с предмет: «Доставка и гаранционна 
поддръжка на система за дистанционно предаване на образ, видео и данни за 
нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара 
Загора» и Протоколи вх. № 5321/27.11.2015 г. на Комисия, назначена със 
назначена със Заповед № 2264/18.11.2015 г. на Ректора на Тракийски 
университет гр. Стара Загора и резултатите от извършеното оценяване и 
класиране на офертите

Р Е Ш И Х  :

1) ОБЯВЯВАМ класация на участниците в проведената процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет «Доставка и гаранционна 
поддръжка на система за дистанционно предаване на образ, видео и данни за 
нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара 
Загора» както следва:

❖ ПЪРВО МЯСТО: „ИНФОМЕД" ЕООД гр. София с Оферта, вх. № 5100 от 
13.11.2015 г., 10.23 ч., с предлагана цена от 123 340,00 лв. без ДДС. (сто 
двадесет и три хиляди и триста и четиридесет лева без вкл.ДДС].

2) ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран 
на първо място -  „ИНФОМЕД" ЕООД гр. София с Оферта, вх. № 5100 от 
13.11.2015 г., 10.23ч.

3) Настоящото решение да се изпрати на участника в процедурата и да се 
публикува в Профила на купувача, съгласно чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.

4) Договорът за възлагане на обществената поръчка да се сключи с участника, 
определен за изпълнител съгласно т. 2 от решението, в сроковете и при спазване 
на условията по чл. 41 и сл. от ЗОП.

5) За сключения договор да се изпрати информация до Агенцията по 
обществени поръчки, съгласно изискванията и сроковете на чл. 44 от ЗОП.

6) Гаранцията за участие да се освободи при спазване на условията и 
сроковете по чл. 62 от ЗОП.
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7) 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.

Заличена информация на 
основание чл.22б, ал.З от 

ЗОП във връзка с чл.23 
РЕКТОР: от ЗЗЛД

*)


