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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

oi 

ДОКЛАД 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

по чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП за резултатите от дейността на комисията за 
провеждане на договаряне с участника подал оферта в обявена процедура за договаряне без 

предварително обявление по чл.18 , ал.1, т.8, във връзка с чл.79 , ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работна станция" 

I. Състав на комисията, определена със.Заповед № РД-09-67/01.04.2020r. на Директора 
ИОХЦФ-БАН: 

Председател : доц. д-р Милена Иванова Спасова 

Членове: 

Камелия Гергинова Доганова 

Силвия Косева Цекова - юрист 

11. Участник, подал оферта в определения срок - „Риск електроник" ООД. От тримата 

поканени да подадат оферта икономически оператори (Риск електроник ООД; Адсис ЕООД; 

ПСИТ България ООД), единствено „Риск електроник" ООД е подал оферта. Подалият 

оферта участник изпраща представител на преговорите - Йордан Димитров Кисьов

управител 

111. Комисията класира единствения участник „Риск електроник" ООД на първо място и 

предлага същия да бъде определен за изпълнител - Предложението на участнйка отговаря на 

изискванията на Възложителя, предлаганото оборудване покрива минималните изисквания 
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на възложителя, като участникът не предлага надграждащи технически преимущества на 

предложената работна станция. Предложен е гаранционен срок, съобразно изискванията на 

документацията и предлаганата цена в размер на 5820, 00 лева без ДДС е съобразена с 

.J1рогнозната стойност на поръчката. 

IV. Въз основа на по-горе изложените данни, факти и аргументи и на основание чл. 60, ал. 

т.3 от ППЗОП, комисията предлага на възложителя да сключи договор с „Риск електроник" 

ООД за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на работна станция" 

На основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП към настоящия доклад са приложени всички 
документи, изготвени в хода на работата на комисията - протокол от дейността на 

комисията, както и цялата документация, съдържаща офертата на участника. 

КОМИСИЯ: 

ЧЛЕНОВЕ: 
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