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РЕШ ЕНИЕ

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
на основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от ЗОП и отразени резултати в
Протокол вх.№ РД-20-491/08.05.2020г. и Протокол №2 вх.№ РД-20528/22,05.2020г., касаещи дейността на комисията, назначена със заповед на
Зам.-Ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-1062/04.05.2020г. за разглеждане
и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на
участниците в обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание
/основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/, обявена с решение
№ РД-21-450/10.04.2020г. и публикувана в АОП под уникален номер 971847
с предмет "Виртуална обсерватория на Пътя на коприната“ /код, съгласно
общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер
BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран
по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по
Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и
съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
на Република България
и
след като се запознах и възприех изцяло дейността, констатацийте и мотивите на
комисията, отразени в доклад вх. Ш РД-20-571/03.06.2020г.
ОБЯВЯВАМ:
I.
КЛАСИРАНЕ
на участници
в
процедура
обсерватория на Пътя на коприната”, както следва:

„Виртуална

Първо място: „ФИЛ“ ООД
Второ място: „ФРИБУЛ“ ООД

II.
МОТИВИ - за участникът „ФИЛ“ ООД, класиран на първо място
не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Офертата на
„ФИЛ“ ООД отговаря на всички предварително оповестени изисквания на
Възложителя и съгласно определения критерий за оценка - икономически
най-изгодната оферта въз основа на оптимално съотношение
качество/цена /основание чл.70 ал.2, т.З от ЗОП/ е получил най-висока
сумарна стойност.
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III.

ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ ~ НЯМА.

IV.
НА ОСНОВАНИЕ чл.112, ал.1 и ал.6 от ЗОП в срок от един месец
от влизане на настоящото решение за избор на изпълнител на
обществената поръчка в сила да се сключи договор с „ФИЛ“ ООД с Е ИК
по БУЛСТАТ 813198547, съгласно предложението за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническата спецификация и ценовите
параметри на участника.

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7 от
ЗОП.
На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящото решение, протоколите и
окончателния доклад по процедурата да бъдат публикувани в профила на
купувача в деня на изпращането му на участниците в процедурата.

Ишрормациот е залйчеШ
ЗАМ.-РЕКТ

на Основание чл. 4, т. 1
от Регламент ЕС 2016/6 79
БожцЬШ Чс^гаров)

