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Р Е Ш Е Н И Е
за определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл. 108, т. 1, чл. 109, във връзка с чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6
от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ивайло Борисов Филипов – Изпълнителен директор на
,,Информационно обслужване‘‘ АД, в качеството му на системен интегратор по чл. 7с от Закона за
електронното управление и публичен възложител на обществени поръчки по смисъла на § 45,
ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона
за електронното управление (ЗЕУ) , и предвид резултатите, отразени в Протокол от 30.07.2020 г.
и Доклад от 30.07.2020 г., утвърден на същата дата, от работата на комисия, назначена със
Заповед № РД-16-363/29.07.2020 г. на Изпълнителния директор на ,,Информационно обслужване‘‘
АД, със задача да извърши подбор на участниците, да разгледа и да оцени постъпилите оферти
за участие в определения срок за получаването им, и да класира участниците по степен на
съответствие на офертите с предварително обявените условия в „открита процедура“ с предмет:
“Доставка на сървърни шкафове, аксесоари и инфраструктурни компоненти“, открита с
Решение № 51-00-34/10.06.2020 г. на Изпълнителния директор на „Информационно
обслужване“ АД, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация № 51-00-34-1/29.06.2020 г. на Изпълнителния директор на
„Информационно обслужване“ АД.
I. О Б Я В Я В А М класирането в откритата процедура, както следва:
1-во място: „РИТАЛ“ ЕООД, с обща предложена стойност за изпълнение на поръчката в
размер на 50 653,63 лева без ДДС;
2-ро място: „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с обща предложена стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 53 297,41 лева без ДДС.
II. О П Р Е Д Е Л Я М за изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет
участника класиран на първо място „РИТАЛ“ ЕООД.
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III. Настоящото решение да се изпрати до участниците в 3 (три) дневен срок от издаването
му.
IV. Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача в преписката на
обществената поръчка, заедно с протокола и доклада от работата на комисията при условията на
чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, на следния
адрес:https://www.is-bg.net/bg/zop/10
V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва
пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), в 10-дневен срок от връчването му.
VI. Възлагам на дирекция „Системна интеграция и иновации“ и отдел „Обществени
поръчки“ да предприемат действия по сключването на договор за обществена поръчка с
определения изпълнител, при спазване на изискванията и сроковете по чл. 112 от ЗОП.
VII. Копие от настоящото решение да се връчи на компетентните длъжностни лица за
сведение и изпълнение.
Настоящото решение е изготвено като електронен документ и е подписано с електронен
подпис, създаден с квалифицирано удостоверение за електронен подпис.
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