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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1126 / 15.05.2020 г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и като взех предвид, че са налице условията на чл. 
109, т. 1 и т. 2 от ЗОП и отразените резултати в Доклад вх. № 2225 от 15.05. 2020 г. и в 
приложените към него Протокол № 1 от 09.03.2020 г., Протокол № 2 от 15.04.2020 г. и 
Протокол № 3 от 12.05.2020 г. на Комисия, назначена с моя Заповед № 685 от 09.03.2020 г. 
и които възприемам изцяло, за провеждане на обществена поръчка -  Открита процедура с 
предмет: „Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Ректорат 
при Тракийски университет гр. Стара Загора“ , под иден. № 00373-2020-0004 в АОП, 
открита с Решение № 249 от 03.02.2020 г.

Възложител на настоящата обществена поръчка е Ректорът на Тракийски 
университет гр. Стара Загора -  доц. д-р Добри Ярков. Ректорът е Възложител по 
смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 във връзка с § 2, т. 43 от ДР на ЗОП.

Адрес на Възложителя: гр. Стара Загора, Студентски град, 
тел.: 042 699202, факс: 042 672009, е-шаП: гес1ог@ит -аг.Ъа.
Интернет адрес: ^^^.ип 1-82.Ъ§,
Адрес на „Профил на купувача” :
ЬЦр://ор.иш-52.Ъа/?а=тоае&Ш =т аех&рогасЬкаМ=20200203БиУТ2588013 

Лице за контакт: П. Дечева, тел.: 042 699270, факс: 042 672009, 
е-шаП: ре1уа.десЬеуа@иш-82.Ъ§;

О Б Я В Я В А М :

I. КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ, както следва:
I-во място -  Кан Учтехспорт България ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № 1217 от 

02.03.2020 г., 11:16 ч., ЕИК 128049011. Предложената от участника цена за изпълнение 
предмета на обществената поръчка е 3 791,44 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и 
един лева и 44 ст.) лв. без ДДС;

II-ро място -  Кооперация Панда АД гр. София с оферта с вх. № 1220 от 02.03.2020 
г., 13:39 ч., ЕИК 000885099. Предложената от участника цена за изпълнение предмета на 
обществената поръчка е 4 988,15 лв. (четири хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 
15 ст.) лв. без ДДС;

II. ОПРЕДЕЛЯМ участника, класиран на първо място, за изпълнител на 
обществената поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за 
нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“ , както следва:

-  Кан Учтехспорт България ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № 1217 от 02.03.2020 
г., 11:16 ч., ЕИК 128049011. Предложената от участника цена за изпълнение предмета на 
обществената поръчка е 3 791,44 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 44 
ст.) лв. без ДДС;
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Орг ан, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисията за защита на конкуренцията, Адрес: 1000 гр. София, бул. Витоша № 18
Факс: 02 9807315
Електронна поща -  срсас1тт@срс.Ьа

Интернет адрес -- Ь11р://уу\у\у.срс.Ьа
Срок за подаване на жалби: чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Всички документи по настоящата обществена поръчка са публикувани в официалния 
сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню „Профил на купувача“ на 
адрес: Ьир://орлта-52.Ь2/?д^раце&1(^таех&рогас1жа!<^20200203ВиУТ2588013.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, ^Яс^оящото решение да се изпрати в тридневен 
срок до всички участници.., .

Заличено съгл. 
§1, т.1 от ЗЗЛД

'  ЦЧ\доц. д-р ДОБШ я р к о ;
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