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Заповед

РЕШЕНИЕ

№ .ДРЖ&./.АЛ.2016г. 
за класиране на участниците и определяне на изпълнител 

на обществена поръчка -  открита процедура по реда на ЗОП

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 
15.04.2016г.) във връзва с § 18 от ЗОП (ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) и отразени резултати в 
Протокол № 1 от 12.04.2016г., Протокол № 2 от 18.04.2016г. и Протокол № 3 от 
21.04.2016г., приключен на 21.04.2016г. на Комисия, назначена с моя Заповед № 923 от 
12.04.2016г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на 
оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски 
университет гр. Стара Загора по структурни звена”, с иден. № 00373-2016-0003 в 
Регистъра на АОП, открита с Решение № 576 от 12.03.2016г. на Ректора на Тракийски 
университет гр. Стара Загора

I. КЛАСИРАМ участниците, подали оферти ш участие в откритата процедура, 
както следва:

Гво място -  „Томбоу България” ООД гр. София с оферта с вх. № 1904 от 
11.04.2016г., 13,42ч. седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. 
Дондуков'’ № 11, ет. 7, 8, с ЕИК 040336507, представлявано от Манол Панайотов 
Курдаланов -  Управител. Получена Комплексна оценка -  100 т., като за показател: 
„Предложена цена за отпечатване на един брой ваучер“ -  50 т. и по показател „Брой 
търговски обекти на територията на гр. Стара Загора" -  50 т. Предложена цена за 
отпечатване на 1 брой ваучер -  0.0083333лв. без ДДС, което е 0.01лв. с ДДС.

II. ОПРЕДЕЛЯМ:
За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Определяне на оператор за 

отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски 
университет гр. Стара Загора по структурни звена”, класирания на първо място 
участник:

„Томбоу България” ООД гр. София с оферта с вх. № 1904 от 11.04.2016г„ 13,42ч. 
седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков №11,  ет. 7, 8, 
с ЕИК 040336507, представлявано от Манол Панайотов Курдаланов -  Управител. 
Получена Комплексна оценка -  ЮОт., като за показател: „Предложена цена за отпечатване 
на един брой ваучер“ -  50т. и по показател „Брой търговски обекти на територията на гр. 
Стара Загора" -  50т. Предложена цена за отпечатване на 1 брой ваучер е 0.0083333лв. без 
ДДС, което е 0.01лв. с ДДС.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисията за защита на конкуренцията. Адрес: 1000 го. София. бул. Витоша № 
факс: 02 9807315
Електронна поща -  cpcadmin@cpc.bg
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Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл. 120 и следващите от 
Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен 
срок от уведомяването.

На основаниеЧчл. 73, ал. 3 от ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 
15.04.2016г.), настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участника.
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