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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10 / 11.09.2015 г. 

 

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: “Разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър (уеб-базирана 

високо-сигурна информационна система), пилотното му внедряване в две ОПЛ-практики и 

РЗИ в избрана област на страната, както и в НЦЗПБ и МЗ и обучение за работа с модела“ 

по Проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г. „Подобряване надзора на 

ваксинопредотвратимите заболявания: разработване на модел на уеб-базиран 

имунизационен регистър“, финансиран по програма BG 07 „Инициативи за обществено 

здраве" чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. и 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., 

съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение  № 4 от 

25.06.2015 г. 

 На основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗОП и отразени 

констатации в утвърдени от Възложителя протоколи:  Протокол № 1 с дата на съставяне 

24.07.2015 г., Протокол № 1а с дата на съставяне 05.08.2015 г., Протокол № 2 с дата на 

съставяне 24.08.2015 г., Протокол № 3 с дата на съставяне 27.08.2015 г., Протокол № 3а с дата 

на съставяне 08.09.2015 г., на комисията, назначена със Заповед № 297 / 24.07.2015 г. на 

директора на НЦЗПБ за провеждане на открита процедура по ЗОП с  горецитирания предмет  

 

О Б Я В Я В А М: 

I. Класирането по критерия “икономически най-изгодната оферта” на участниците в открита 

процедура по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет: “Разработване на модел на уеб-базиран 

имунизационен регистър (уеб-базирана високо-сигурна информационна система), пилотното му 

внедряване в две ОПЛ-практики и РЗИ в избрана област на страната, както и в НЦЗПБ и МЗ и 

обучение за работа с модела“ по Проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г. „Подобряване надзора 

на ваксинопредотвратимите заболявания: разработване на модел на уеб-базиран имунизационен 

регистър“, финансиран по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве" чрез финансовата 

подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. и Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., съгласно техническата спецификация на 

Възложителя, открита с Решение  № 4 от 25.06.2015г. на директора на НЦЗПБ, както следва: 
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 1. На първо място „Индекс-България“ ООД с комплекса оценка 97 точки. 

 2. На второ място Агенция СТРАТЕГМА ООД с комплекса оценка 88,94 точки. 

 3. На трето място „Финтех – Д“ ЕООД с комплекса оценка 87,23 точки. 

 

 

II. Определям участника „Индекс-България“ ООД, класиран на първо място, за изпълнител, с 

който да бъде сключен договор за обществена поръчка. 

 

 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП в срок от три дни от издаването на настоящото 

Решение, същото да се изпрати на участниците в процедурата. 

На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП в деня на изпращане на настоящото решение 

същото да се публикува в профила на купувача, заедно с протоколите от работата на 

комисията. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл. 120 и следващи от ЗОП 

пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

                                                                         /Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ 


