
ВЪРХОВЕН    АДМИНИСТРАТИВЕН     СЪД 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 1257  

гр. София, 12.08. 2016 г. 

 

 

          На основание чл. 73,ал.1 от Закона за обществените поръчки/отм./ и 
Протоколи: № 1 от 03.08.2016г.; №2 от 09.08..2016г. и  № 5 от 12.08.2016г. за 
резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 
773/07.06.2016г. на председателя на ВАС за провеждане на открита процедура с 
предмет:“ „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за 
нуждите на Върховния административен съд“, открита с Решение 
№485/13.04.2016г. - ID 728115, обявлението за която е публикувано с ID 
728185 в регистъра на обществените поръчки на АОП, 

 

 

РЕШИХ : 

 

            I.Обявявам класирането на участниците в обществената поръчка, 

както следва: 

 

за обособена позиция № 1 “Доставка на компютри и монитори за 

нуждите на Върховния административен съд“  

 

           на   първо място – „Сиенсис“ АД , с  предлагана  цена  42 580 

лв./четиридесет и две хиляди петстотин и осемдесет лева / без ДДС и 51 096 

лв./петдесет и една хиляди и деветдесет и шест лева / с  включен ДДС;  

 
за обособена позиция  № 3 “ Доставка на сървъри  и токозахранващи     

устройства за нуждите  на Върховния  административен съд“ 

            на   първо  място – „Ай Би Ес- България“ ЕООД , с предлага цена    

28 997 лв.  /двадесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и седем  лева/ без 



ДДС и  34796,40 лв. / тридесет  и четири хиляди седемстотин деветдесет и шест 

лева  и  четиридесет стотинки/ с включен ДДС. 

               

               II.Определям за изпълнител на обществената поръчка: 

  

              за обособена позиция  № 1  “Доставка на компютри и монитори за 

нуждите на Върховния административен съд“ – „Сиенсис“ АД , участник 

класиран  на първо място; 

   

            за обособена позиция №3 “Доставка на сървъри  и токозахранващи 

устройства за нуждите на Върховния административен съд“ - „Ай Би Ес-

България“ ЕООД ,  участник  класиран  на първо място.   

 

               III.Решението да  се изпрати на участниците, в три дневен срок от 

издаването му. 

 

                IV. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за 

защита на конкуренцията. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 

10- дневен срок от получаване на решението за избор на изпълнител на 

обществената поръчка. 

                                                            

                                                      ВЪЗЛОЖИТЕЛ:          

                                                                                         /п/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС                                                                                                                                  

ГЕОРГИ  КОЛЕВ           

 

 

 

 


