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РЕШЕНИЕ 

№ 1/21.01.2019 година 

 

 На основание чл.22, ал.1, т. 6 и 106, ал. 6 от ЗОП, след като се запознах с 
документите, предоставени ми от комисията, назначена със заповед № 2567б/14.12.2018 
година, в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП  с предмет: „Доставка на 
безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите 
за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ 
(SFEDA)“/реф. № 00585-2018-0006/, в която е определена прогнозна стойност на 
поръчката в размер на 248 862,50 лева 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. ОБЯВЯВАМ класирането на офертите на участниците в процедурата, въз 
основа на критерий за възлагане „най – ниска цена“, като класирам на първо място 
офертата на Vi Technologies SRL. Определям на основание чл. 109 от ЗОП за изпълнител 
в процедурата класирания на първо място участник Vi Technologies SRL.  

2. РАЗПОРЕЖДАМ на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за 
изпълнение по предмета на поръчката с класирания на първо място участник  при 
условията на направеното от участника ценово предложение в размер на 248 850.00 лева 
без ДДС, предложените от участника единични цени и техническа оферта. 

 3. Решението да се връчи на участниците в тридневен срок от днес. 

 4. Настоящето решение подлежи на изпълнение по реда на ЗОП. 

 5. Интернет – адрес на електронната преписка на процедурата в профила на 
купувача на Русенски университет „Ангел Кънчев“: http://www.uni-
ruse.bg/procurements/open-procedures 

 6. Решението подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП – пред Комисията за защита на конкуренцията, в десетдневен срок от получаването 
му. 

 Ректор:   заличени лични данни на основание чл. 2, ЗЗЛД 
 

 (чл.-кор. проф. д-р Христо Иванов Белоев) 
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