НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 70-00-92/14.06.2017 г.
На основание чл. 106, ал. 6 във връзка с чл. 108, т. 1 от Закона за обществените
поръчки и във връзка с Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка № 12-00-8/28.03.2017 г. на изпълнителния директор на Национален център за
информация и документация като взех предвид утвърден доклад от 13.06.2017 г. и
протокол № 1, съставен на 12.05.2017 г. и протокол № 2, съставен на 12.06.2017 г. от
заседанията на комисията, назначена със Заповед № РД-19-27 от 09.05.2017 г. на
изпълнителния директор на Национален център за информация и документация за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„НАДГРАЖДАНЕ
ВКЛЮЧВАНЕ

НА

НА

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ“

РЕГИСТЪРА

НОВИ

ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В

МОДУЛИ

И

РАЗШИРЯВАНЕ

НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

С
НА

с уникален номер на поръчката в Регистъра на Агенцията за

обществени поръчки 00345-2017-0001
РЕШИХ:
I.

ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в обществена поръчка,

проведена чрез открита процедура с предмет „НАДГРАЖДАНЕ
НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НА

РЕГИСТЪРА

ЗА

С ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ МОДУЛИ И

РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ”

с уникален номер на

поръчката в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00345-2017-0001, както
следва:
Първо място: Участникът „Абати“ АД с комплексна оценка от 91,95 точки.
Второ място: Участникът „Сирма Солюшънс” АД с комплексна оценка
76,00 точки.

II.

ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка по т. I класи-

рания на първо място участник „Абати“ АД с комплексна оценка от 91,95 точки
III.

ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата „Сиела Норма” АД на

основание чл. 107, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП.
Мотиви: Участникът „Сиела Норма” АД не е представил в срок писмена обосновка,
изискана с писмо от 06.06.2017 г. по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, за начина на образуване на
предлаганата от него цена за изпълнение на обществената поръчка.
IV.

На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки решението

да се изпрати в тридневен срок до всички участници в настоящата процедура.
V.

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се

публикува в профила на купувача в деня на изпращането му до участниците.
VI.

Връзка

към

електронната

преписка

в

профила

на

купувача:

http://nacid.bg/bg/procurement/
VII. На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП протоколите и докладът от
работата на комисията да се публикуват 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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