НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 70-00-129/16.08.2016 г.
На основание чл. 181, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки и във връзка с Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка № 12-00-18/06.07.2016 г. на изпълнителния директор на Национален център за
информация и документация като взех предвид утвърден протокол от 15.08.2016 г. и
протокол № 1, съставен на 04.08.2016 г., протокол № 2, съставен на 09.08.2016 г. и
протокол № 3, съставен на 12.08.2016 г. от заседанията на комисията, назначена със
Заповед № РД-19-55 от 01.08.2016 г. на изпълнителния директор на Национален център
за информация и документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка чрез публично състезание с предмет „Създаване на информационен портал
„Национална педагогическа мрежа”” с уникален номер на поръчката в Регистъра на
Агенцията за обществени поръчки 00345-2016-0001
РЕШИХ:
I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в обществена поръчка, проведена чрез
публично състезание с предмет „Създаване на информационен портал „Национална
педагогическа мрежа”” с уникален номер на поръчката в Регистъра на Агенцията за
обществени поръчки 00345-2016-0001, както следва:
Първо място: Участникът „Джи Ди Би Сол“ АД с комплексна оценка от 94,229
точки.
Второ място: Участникът „Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД с комплексна
оценка 79,70 точки.
II. На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка по т. I класирания на първо място участник
„Джи Ди Би Сол“ АД с комплексна оценка от 94,229 точки.

III. На основание чл. 181, ал. 8 от Закона за обществените поръчки решението да се
изпрати в един и същи ден до участниците и да се публикува в профила на купувача.
Решението може да се обжалва от всеки заинтересован участник пред Комисията
за защита на конкуренцията – София, бул. „Витоша” № 18 в 10- дневен срок от датата на
получаване на решението.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...................../п/..............................
Ваня Ангелова Грашкина-Минчева
Изпълнителен директор

Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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