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РЕШЕНИЕ 

№ 2014 r. 

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, възприемайки изцяло като законосъобразни, 
правилни и обективни действията, констатациите и резултатите, отразени в Протоколи от 
24.06.2014 г., 01.07.2014 г. и 15.07.2014 г. от заседания, проведени на същите дати, на 
Комисия, назначена със Заповед № Р-709/23.06.2014 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски", 
за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за обществена поръчка с предмет 
„Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски"", открита с Решение № Р-540/10.05.2014 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван 
Рилски", публикувано в Регистъра за обществени поръчки към Агенцията за обществени 
поръчки на 10.05.2014 г., 

Участниците, подали оферти за участие в процедурата, по обособени позиции и 
критерий „икономически най-изгодна оферта", както следва: 

1. По обособена позиция № 1 - Доставка на камера за индустриална поддръжка 

На първо място: „ЛОКАТОР-К" ООД, ЕИК 121462406, с комплексна оценка 5,25 т. 

2. По обособена позиция № 2 - Доставка на кълбов фотометър 

На първо място: „НЮ-ТЕК" ЕООД, ЕИК 040241849, с комплексна оценка 5,25 т. 

Участниците, с които да се сключат договори за обществена поръчка с предметг 
„Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. 
Иван Рилски"" по обособени позиции, както следва: 

I. КЛАСИРАМ: 

II. ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. По обособена позиция № 1 - Доставка на камера за индустриална поддръжка; 
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„ЛОКАТОР-К" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, Район 

„Триадица", ж.к. „Гоце Делчев", бл. 258, вх. А, ет. 1, ет. 1, ЕИК 121462406 

2. По обособена позиция № 2 - Доставка на кълбов фотометър: 

„НЮ-ТЕК" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1359, Район 

„Люлин", ж.к. „Люлин", бл. 517, вх. Е, ап. 167, ЕИК 040241849 

III. ОБЯВЯВАМ: 

Отстранен участници от процедурата: няма 

IV. НАРЕЖДАМ: 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящето решение да се изпрати в тридневен срок 
от издаването му до участниците. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в десетдневен срок от датата на 
получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията. 

проф. д-р Любен Тотев 

РЕКТОР 

И Г/КС 
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