
Р Е Ш Е Н И Е
ь IDi9г-№

за определяне на
на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 106, ал .6 от ЗОП и отразените резултати в Протоколи от 
проведени преговори и Доклад за резултатите от работата на Комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-19-2 от 11.03.2019 г. на изпълнителния директор на „СБР-НК” 
ЕАД за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и 
провеждане на преговори в процедура на пряко договаряне за възлагане на 
обществената поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения по 
ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР-НК“' 
ЕАД“, открита с Решение № РД-09-19-1 от 28.02.2019 г., уникален номер 00120- 
2019-0004 в РОП, с прогнозна стойност от 280 000 лв. без ДДС

ОБЯВЯВАМ

I. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително 
избрания критерий за възлагане и проведените преговори в процедурата, отразени 
в Протоколи и Доклад на комисията е, както следва:

Първо място: „БКБ“ ЕООД;

Второ място: „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД;

Трето място: „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА

Определям за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо 
място участник -  „БКБ“ ЕООД, за когото са изпълнени условията по чл. 109 от ЗОП.

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от 
ППЗОП и чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото рещение да бъде изпратено в тридневен 
срок до участниците и в същия ден да бъде публикувано в Профила на купувача 
заедно с всички протоколи и окончателния доклад от работата на комисията.

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача, където са 
публикувани протоколите на комисията: http://nkrehabilltation.bg/organizirane-i- 
provezhdane-na-obucheniva-po-klvuchova-kompetentno$t-obshtuvane-na-chuzhdi- 
ezitsi-na-sluzhitellte-na-sbr-nk-ead/

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП настоящото решение може да 
бъде обжалвано пред Комисиятд^да-рщйа^ща конкуренцията в 10-дневен срок от 
връчването му на участницит^;-^^;^-
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