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ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

 

 

 

К Л А С И Р А Н Е 

 
на участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка  

чрез публична покана с наименование: 

“ДОСТАВКА НА  КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ» 

 

ОП№1 

  І-во място-„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС” ООД с предложена цена  918.00 лв.  

  ІІ-ро място - „САТКОМ ГРУП”ООД с предложена цена      919.00 лв. 

  ІІІ-то място –„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                       937.00 лв. 

  ІV-то място -„ПСИТ-35”ООД с предложена цена                        1026.70 лв. 

  V-то място – „РИСК електроник”ООД с предложена цена         1038.00 лв. 

 ОП№2 

  І-во място-„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС” ООД с предложена цена  949.00 лв. 

  ІІ-ро място -„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                         952.00 лв. 

  ІІІ-то място –„РИСК електроник”ООД с предложена цена         1146.00 лв. 

  ІV-то място -„ПСИТ-35”ООД с предложена цена                      1258.90 лв. 

 ОП№3 

  І-во място-„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС”ООД с предложена цена 1089.00 лв. 

  ІІ-ро място -„САТКОМ ГРУП”ООД с предложена цена              1099.00 лв. 

  ІІІ-то място –„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                    1147.00 лв. 

  ІV-то място -„ПСИТ-35”ООД с предложена цена                       1148.80 лв. 

  V-то място –„РИСК електроник”ООД с предложена цена          1284.00 лв. 

 ОП№4 

  І-во място - „САТКОМ ГРУП”ООД с предложена цена             1269.00 лв. 

  ІІ-ро място -„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                       1352.00 лв. 

  ІІІ-то място -„ПСИТ-35”ООД с предложена цена                        1392.00 лв. 

  ІV-място-„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС”ООД с предложена цена   1435.00 лв. 

  V-то място –„РИСК електроник”ООД с предложена цена          1728.00 лв.  

 ОП№5 

  І-во място-„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС”ООД с предложена цена 1252.00 лв. 

  ІІ-ро място -„САТКОМ ГРУП”ООД с предложена цена             1299.00 лв. 

  ІІІ-то място –„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                   1302.00 лв. 

 ІV-то място -„РИСК електроник”ООД с предложена цена          1324.00 лв. 

  V-то място –„ПСИТ-35”ООД с предложена цена                        1382.00 лв. 

 ОП№6 

  І-во място -„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС”ООД с предложена цена  939.00 лв. 

  ІІ-ро място – „САТКОМ ГРУП”ООД с предложена цена             949.00 лв.  

  ІІІ-то място -„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                      1031.00 лв. 

  ІV-то място -„РИСК електроник”ООД с предложена цена          1081.00 лв.   

 ОП№7 

  І-во място-„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС”ООД с предложена цена   474.00 лв. 

  ІІ-ро място -„САТКОМ ГРУП”ООД с предложена цена               489.00 лв. 

  ІІІ-то място –„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                        496.45 лв. 

  ІV-то място -„ПСИТ-35”ООД с предложена цена                          551.00 лв.             

  V-то място –„РИСК електроник”ООД с предложена цена           610.00 лв. 
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 ОП№8 

  І-во място - „САТКОМ ГРУП”ООД с предложена цена               349.00 лв.      

  ІІ-ро място-„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС”ООД с предложена цена  398.00 лв. 

  ІІІ-то място –„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                        399.50 лв. 

  ІV-то място -„РИСК електроник”ООД с предложена цена            489.00 лв. 

 ОП№9 

  І-во място-„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС”ООД с предложена цена   518.00 лв. 

  ІІ-ро място -„САТКОМ ГРУП”ООД с предложена цена                559.00 лв. 

  ІІІ-то място –„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                        559.65 лв.  

  ІV-то място -„ПСИТ-35”ООД с предложена цена                          611.00 лв.  

  V-то място –„РИСК електроник”ООД с предложена цена            660.00 лв.   

 ОП№10 

  І-во място - „САТКОМ ГРУП”ООД с предложена цена               949.00 лв. 

  ІІ-ро място –„ЕГЕ ГРУП”ООД с предложена цена                         959.41 лв. 

  ІІІ-то място-„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС”ООД с предл. цена         987.00 лв. 

  ІV-то място –„РИСК електроник”ООД с предложена цена        1175.00 лв. 

 ОП№11 

  І-во място - -„ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС”ООД с оценка                  463.50 

  ІІ-ро място -„ЕГЕ ГРУП”ООД с оценка                                            475.77 

  ІІІ-то място –„САТКОМ ГРУП”ООД с оценка                                 482.00 

  ІV-то място –„Яна Нова” ООД с оценка                                            549.90 

  V-то място –„РИСК електроник”ООД с оценка                                605.00 

 „ПСИТ-35”ООД не участва в класирането поради непълно ценово предложение  

по тази обособена позиция. 

  

Допълнителна информация:  

 1.Класираните на І-во място участници са определени за изпълнители на поръчката. 

 2.С определените изпълнители следва да се сключат договори за доставка  по отделно 

за всяка обособена позиция на поръчката. 

 3.Основание за сключване на договорите за доставка е представянето пред Възложителя в 

срок до 16.07.2012г. на документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП (свидетелство за съдимост и 

декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – образец №3- актуални към датата на представянето им).  

 4. Документите се представят в деловодството на Университета  (стая 124 в Корпус 1- за 

инж. Недялка Русева). 

 5.Ако посочените документи не са представени в определения срок, се счита че 

определения изпълнител се е отказал да сключи договор и в този случай се поканва за 

изпълнител класирания на ІІ-ро място участник. 

 

 

 

 

 

НР/НР 


