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РЕШЕНИЕ
СО Район Слатина

ьул. Шипченски проход 67 
№ Кьм 12 80-281-[7]
и7 38.01.2015
справка: www.so-slatlna.crg
Потрм,. код; HPH1S3A192C

гр. София

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на 
обществена поръчка

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП и отразени резултати от Протоколи - № 
1/13.01.2015г. и № 2/22.01.2015г., за работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-09-24 
от 13.01.2015г. на Кмета на район „Слатина” за разглеждане, оценка и класиране на оферти за 
участие в открита процедура, с предмет: „ Организиране и провеждане на обучение
„ Придобиване на знания и умения от общинската администрация на район „ Слатина  ”  за 
работа с местните заинтересовани страни за подобряване на градската среда ” по проект 
„Администрацията и гражданите -  една цел” по Оперативна програма „Административен 
капацитет ” /ОПАК/, с приоритетна ос II: „ Управление на човешките ресурси ”, 
подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна 
линия BG051P0002/12/2.2-07, срегистрационен номер на договора № А12-22-156/11.03.2014г. 
открита с Решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка № 12 00- 
201/02.12.2014г. на кмета на район „Слатина”.

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително заложения от 
Възложителя критерий - „икономически най-изгодна оферта”, е както следва:

На първо място: „РУВЕКС” АД, с ЕИК: 131460040, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ж. к. „Младост” 3, бул.,^Александър Малинов” № 41, с общ брой точки: 85.859;

На второ място: ИЮ Консулт” ООД, с ЕИК: 175316764, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, 1113, кв. „Изток”, ул. „Николай Хайтов” № ЗА, ет. 1, с общ брой 
точки: 82;

Оценяването и класирането на офертите се извършва въз основа на критерий 
„икономически най-изгодна оферта”, съгласно чл.37 ал.1 т.2 от ЗОП.

Няма отстранени участници от процедурата.

ОБЯВЯВАМ:

http://www.so-slatlna.crg
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П. На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП определям за изпълнител участникът, класиран 
на първо място, а именно - „РУВЕКС” АД.

На основание чл. 73, ал. 4 настоящото решение да се публикува в Профила на купувача 
и в същия ден решението да бъде изпратено на участниците.

На основание чл. 73, ал. 4 настоящото решение да се публикува в Профила на купувача 
и в същия ден решението да бъде изпратено на участниците.

Решението подлежи на обжалване п^ед Комисията за защита на конкуренцията в 10- 
дневен срок от получаването му. /1


