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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ОП-01-135/27.04.2018 г. 

 

На основание чл. 82, ал. 4, т. 5 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените 

поръчки и след получаване на протокол от работата на комисията, назначена със заповед 

№ ОП-01-122/16.04.2018 г. на Генералния директор на БНР за провеждане на вътрешен 

конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР" при условията на 

сключено рамково споразумение с № ЗОП 10/06.03.2018 г. между БНР и дружествата 

„Контракс“ АД, „C&T България“ ЕООД и „Стемо“ ООД 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Обявявам класирането на участниците в проведен вътрешен конкурентен избор 

при условията на рамково споразумение с предмет „Доставка на компютри и 

периферна техника за нуждите на БНР", както следва: 

 

1. На първо място: „Стемо" ООД с получена обща оценка 100 точки; 

2. На второ място: „C&T България“ ЕООД с получена обща оценка 99.53 точки; 

3. На трето място: „Контракс“ АД с получена обща оценка 96.77 точки. 

 

Мотиви:  

Предложените оферти отговорят на всички изисквания, заложени от Възложителя в 

документацията за участие в процедурата и класирането е извършено въз основа на 

предварително избрания критерий – икономически най-изгодна оферта, при показатели, 

посочени в поканите до участниците, отправени при условията на сключеното с тях 

рамково споразумение. 

 

II. Определям за изпълнител с които да бъде сключен договор за изпълнение на 

обществена поръчка: 

 

„Стемо“ ООД 

 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решението да се изпрати на участниците в 

тридневен срок от издаване му и да бъде публикувано към електронна преписка № 2017-

0021 в „Профила на купувача“ на сайта на БНР, в деня на изпращането му до участниците. 

 

Решението може да се обжалва в 10-дневен срок от съобщаването на същото, пред 

Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

 

(п) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 

АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 


