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На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и резултати, отразени в Доклад на комисия, определена със 
Заповед № РД-09-67/01.04.2020г. на Директора на Института по органична химия с център по 

фитохимия към Българска академия на науките, за провеждане на договаряне с единствения 

подал оферта от тримата поканени икономически оператори 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" 

ОБЯВЯВАМ: 

Класиране на единствения участник за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на работна станция", както следва: 

I-во място - „Риск електроник" ООД с комплексна оценка от 20 т. 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на работна станция" 
участникът „Риск електроник" ООД. 

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, 
настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от връчването му. 

Настоящото решение, протоколът от работата на комисията и докладът на комисията да 

се публикуват в профила на купувача към електронната преписка на поръчката. 

Настоящото решение при условията и в срока по чл. 43, ал. 1 от ЗОП да ~~~IJ:' 

участника в процедурата и да се публикува в профила на купувача, ~ ~ . 
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