
Изх. № 14976/01.08.2016 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

                     /п/ 

                      ПЕТЪР МАНОЛОВ 

 

Д О К Л А Д  

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 1081/20.07.2016 г. на 

заместник изпълнителния директор Валери Стоянов –– възложител, съгласно 

Заповед № 1026/08.07.2016 г. на  изпълнителния директор на ИА „Военни 

клубове и военно-почивно дело” за провеждане на процедура на договаряне без 

предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на 

плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в 

обектите управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по 

обособени позиции”, както следва: І-ва обособена позиция – отдел „Почивно 

дело”, гр. София: „к.к. Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. Боровец (съгласно 

Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г. – 

Териториален отдел – София); ІІ-ра обособена позиция – отдел „Почивно дело”, 

гр. София; сектор „к.к. „Пампорово”: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово 

(съгласно Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.  

– Териториален отдел – Пловдив), открита с Решение № 13487/01.07.2016 г. на 

изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР, 

 

В изпълнение на Заповед № 1081/20.07.2016 г., назначената комисия в 

състав: 

Председател:  Марияна Петрова – главен експерт в отдел “Обществени 

поръчки” 

и  

   Членове: 1. Снежана Караиванова - главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки”; 

     2. Боян Савов – главен експерт в отдел „Координация, 

контрол, маркетинг и реклама”, 

и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Решение 

№ 13487/01.07.2016 г. и покана с изх. № 13488/01.07.2016 г. до „НОЛА 7” ООД 

се събра да проведе преговори с поканения участник в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка, осигуряване на 

препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и 

ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА „Военни клубове и 



 

военно-почивно дело” по обособени позиции”, както следва: І-ва обособена 

позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София: „к.к. Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. 

Боровец (съгласно Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 

03.06.2016 г. – Териториален отдел – София); ІІ-ра обособена позиция – отдел 

„Почивно дело”, гр. София; сектор „к.к. „Пампорово”: хотел „Хармония”, 

к.к. Пампорово (съгласно Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 

от 03.06.2016 г.  – Териториален отдел – Пловдив). 

За участие в процедурата е подадена оферта с вх. 6891/19.07.2016 г. в 

15,14  ч. от „НОЛА 7” ООД за “Абонаментна поддръжка, осигуряване на 

препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и 

ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело” по обособени позиции”, както следва: І-ва обособена 

позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София: „к.к. Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. 

Боровец (съгласно Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 

03.06.2016 г. – Териториален отдел – София) и ІІ-ра обособена позиция – отдел 

„Почивно дело”, гр. София; сектор „к.к. „Пампорово”: хотел „Хармония”, 

к.к. Пампорово (съгласно Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 

от 03.06.2016 г.  – Териториален отдел – Пловдив). 

На договарянето присъства г-н Андрей Валентинов Велчев – 

упълномощен представител на „НОЛА 7” ООД, с ЕГН 8403239282, 

упълномощен с пълномощно с рег. № 17715 на нотариус Анна Найденова – 

нотариус в район Районен съд, гр. София, с рег. № 558 на Нотариалната камара. 

Комисията отвори опаковката и провери редовността на представените от 

участника „НОЛА 7” ООД документи с оферта вх. № 6891/19.07.2016 г. в 15,14 

ч. за следните обособени позиции: І-ва обособена позиция – отдел „Почивно 

дело”, гр. София: „к.к. Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. Боровец (съгласно 

Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г. – 

Териториален отдел – София); ІІ-ра обособена позиция – отдел „Почивно дело”, 

гр. София; сектор „к.к. „Пампорово”: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово 

(съгласно Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.  

– Териториален отдел – Пловдив). Комисията констатира, че всички документи 

са в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в поканата към 

участника, не са налице основания за отстраняване от процедурата и пристъпи 

към отваряне на плик “Предлагани ценови параметри” за І-ва обособена позиция 

и плик “Предлагани ценови параметри” за ІІ-ра обособена позиция. 

В хода на преговорите бяха постигнати следните договорености: 

1. ОТНОСНО СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

1.1. За І-ва обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София: „к.к. 

Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. Боровец (съгласно Устройствен правилник на 

ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г. – Териториален отдел – София) - 

Участникът е съгласен срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде 

12 месеца съгласно периода на експлоатация на обектите, както следва: 

 Период на експлоатация: сезонно от 01.11 до 30.04 - договорът влиза в 

сила от датата на подписването му. 

1.2. По ІІ-ра обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София; 

сектор „к.к. „Пампорово”: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово (съгласно 



 

Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.  – 

Териториален отдел – Пловдив) – Участникът е съгласен срокът за изпълнение 

на обществената поръчка да бъде 12 месеца съгласно периода на експлоатация 

на обектите, както следва: 

Период на експлоатация: целогодишно – договорът влиза в сила от датата 

на подписването му. 

2. ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

2.1.1. Абонаментната поддръжка, осигуряването на препарати за 

дезинфекция на плувните басейни, доставката на резервни части и ремонт при 

необходимост, за І-ва обособена позиция - отдел „Почивно дело”, гр. София: 

„к.к. Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. Боровец (съгласно Устройствен правилник 

на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г. – Териториален отдел – София), ще 

се извършва в съответствие с условията и техническите изисквания за 

изпълнение на поръчката, поканата за обществената поръчка и техническото 

предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 към офертата на 

участника. 

2.1.2. Абонаментната поддръжка, осигуряването на препарати за 

дезинфекция на плувните басейни, доставката на резервни части и ремонт при 

необходимост, за ІІ-ра обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София; 

сектор „к.к. „Пампорово”: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово (съгласно 

Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.  – 

Териториален отдел – Пловдив), ще се извършва в съответствие с условията и 

техническите изисквания за изпълнение на поръчката, поканата за обществената 

поръчка и техническото предложение за изпълнение на поръчката – 

Приложение № 2 към офертата на участника. 

2.2.1. Първоначално предложеният срок за отстраняване на заявена 

неизправност за І-ва обособена позиция - отдел „Почивно дело”, гр. София: 

„к.к. Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. Боровец (съгласно Устройствен правилник 

на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г. – Териториален отдел – София), е 

18 (осемнадесет) часа. 

В хода на преговорите беше договорено намаляване на срока за 

отстраняване на заявена неизправност на 16 (шестнадесет) часа.  

2.2.2. Първоначално предложеният срок за отстраняване на заявена 

неизправност за ІІ-ра обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София; 

сектор „к.к. „Пампорово”: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово (съгласно 

Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.  – 

Териториален отдел – Пловдив), е 18 (осемнадесет) часа. 

В хода на преговорите беше договорено намаляване на срока за 

отстраняване на заявена неизправност на 16 (шестнадесет) часа.  

2.3.1. Първоначално предложеният гаранционен срок на извършените 

ремонти за І-ва обособена позиция - отдел „Почивно дело”, гр. София: „к.к. 

Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. Боровец (съгласно Устройствен правилник на 

ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г. – Териториален отдел – София), е 24 

(двадесет и четири) месеца. 



 

В хода на преговорите беше договорено увеличаване на гаранционния 

срок на извършените ремонти на 26 (двадесет и шест) месеца.  

2.3.2. Първоначално предложеният гаранционен срок на извършените 

ремонти за ІІ-ра обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София; сектор 

„к.к. „Пампорово”: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово (съгласно Устройствен 

правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.  – Териториален отдел – 

Пловдив), е 24 (двадесет и четири) месеца. 

В хода на преговорите беше договорено увеличаване на гаранционния 

срок на извършените ремонти на 26 (двадесет и шест) месеца.  

3. ОТНОСНО ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА:  

Критерият за оценка на представената оферта е “най-ниска цена”. 

3.1. Първоначалното ценово предложение на участника по І-ва обособена 

позиция - отдел „Почивно дело”, гр. София: „к.к. Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. 

Боровец (съгласно Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 

03.06.2016 г. – Териториален отдел – София), съгласно Приложение № 3.1. 

“Ценово предложение” към офертата е следното: 

№ Описание на дейността  

Цена 

/лв. без 

ДДС / 

 

Период на 

експлоатац

ия /в 

месеци/ 

Обща 

стойност 

/лв. без 

ДДС/ 

1 2 3 4 5 

I. Басейн в х-л „Олимп”, к.к. Боровец 

1. Предсезонна диагностика и профилактика на 

съоръженията  

330 еднократно 330 

2. Предсезонно почистване с включени химически 

препарати, пълнене и дезинфекция на водата -  

еднократно 

600 еднократно 600 

3. Оглед и профилактика на ел. инсталации във водна 

среда на всеки 48 часа 

170 6 1020 

4. Абонаментна поддръжка на басейна и съоръженията 

му - доставка, подготовка и дозиране на 

необходимите химикали за дезинфекция, регулиране 

на ph, коагулация, тестване на водата с ръчен тестер 

и предотвратяване появата на водорасли, плесени и 

пр. 

1070 6 6420 

5. Профилактика, ремонт и следсезонно почистване 

 

300 еднократно 300 

Общо без ДДС  за басейн 8670 

 II. Джакузи в х-л „Олимп”, к.к. Боровец 

6. Предсезонна диагностика и профилактика на 

съоръженията  

90 еднократно 90 

7. Предсезонно почистване с включени химически 

препарати, пълнене и дезинфекция на водата. 

130 еднократно 130 

8. Оглед и профилактика на ел. инсталации във водна 

среда  на всеки 48 часа 

40 6 240 



 

        Общата цена за изпълнение на поръчката за І-ва обособена позиция е 10760.00 

(десет хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС (12912.00 (дванадесет хиляди 

деветстотин и дванадесет) лева с ДДС). 

В хода на преговорите не бяха постигнати договорености за намаляване на 

предлаганите от участника цени. 

3.2. Първоначалното ценово предложение на участника по ІІ-ра 

обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София; сектор „к.к. 

„Пампорово”: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово (съгласно Устройствен 

правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.  – Териториален отдел – 

Пловдив), съгласно Приложение № 3.2. “Ценово предложение” към офертата е 

следното: 

9. Абонаментна поддръжка на басейна и съоръженията 

му - доставка, подготовка и дозиране на 

необходимите химикали за дезинфекция, регулиране 

на ph, коагулация, тестване на водата с ръчен тестер 

и предотвратяване появата на водорасли, плесени и 

пр. 

250 6 1500 

10. Профилактика, ремонт и следсезонно почистване 

 

130 еднократно 130 

Общо без ДДС за джакзуи  2090 

Общо без ДДС за басейн и джакузи в хотел „Олимп” 10760 

№ Описание на дейността  

Цена 

/лв. без 

ДДС / 

 

Период 

на 

експлоат

ация /в 

месеци/ 

Обща стойност 

/лв. без ДДС/ 

1 2 3 4 5 

I. Басейн в хотел „Хармония”, к.к. „Пампорово” 

1. Диагностика на басейните и съоръженията 

към тях (при необходимост) 

250 еднократ

но 

250 

2. Абонаментна месечна поддръжка на басейна и 

съоръженията към него свързана с доставка, 

подготовка и дозиране на необходимите 

химикали за дезинфекция, регулиране на ph, 

коагулация, тестване на водата с ръчен тестер 

и предотвратяване появата на водорасли, 

плесени и пр. 

440 12 5280 

3. Оглед и профилактика на ел. инсталации във 

водна среда на всеки 48 часа  

50 12 600 

Общо без ДДС за басейна  6130 

II. Джакузи в хотел „Хармония”, к.к. „Пампорово” 

4. Диагностика на джакузито и на 

съоръженията към него 

80 еднократ

но 

80 



 

Общата цена за изпълнение на поръчката за ІІ-ра обособена позиция е 9450.00 

(девет хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС (11340.00 (единадесет хиляди 

триста и четиридесет) лева с ДДС). 

В хода на преговорите не бяха постигнати договорености за намаляване на 

предлаганите от участника цени. 

4. ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ДОГОВОР:  

Участникът приема текста на приложения към поканата за участие в 

договарянето проект на договор (относим за двете обособени позиции), като 

декларира, че няма предложения относно промени в клаузите му. 

 

Резултатите от договарянето с „НОЛА 7” ООД са отразени в Протокол  

№ 1 от работата на комисията от 20.07.2016 година.  

 

Въз основа на гореизложеното, комисията предлага: 

 І. Да бъде определено за изпълнител и да се сключи договор с „НОЛА 7” 

ООД, за абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на 

плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, по І-

ва обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София: „к.к. Боровец” - хотел 

“Олимп”, к.к. Боровец (съгласно Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ 

бр. 42 от 03.06.2016 г. – Териториален отдел – София). 

ІІ. Да бъде определено за изпълнител и да се сключи договор с „НОЛА 7” 

ООД, за абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на 

плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, по 

ІІ-ра обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София; сектор „к.к. 

„Пампорово”: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово (съгласно Устройствен 

правилник на ИА „ВКВПД” / ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.  – Териториален отдел – 

Пловдив). 

 

Настоящият доклад, съставен на 21.07.2016 г., се изготви и подписа на 

основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП и заедно с цялата документация по 

процедурата се предава на възложителя.  

 

Председател: Марияна Петрова         /п/ 

Членове:  1. Снежана Караиванова           /п/ 

2. Боян Савов   /п/ 

5. Абонаментна месечна поддръжка на басейна и 

съоръженията към него свързана с доставка, 

подготовка и дозиране на необходимите 

химикали за дезинфекция, регулиране на ph, 

коагулация, тестване на водата с ръчен тестер 

и предотвратяване появата на водорасли, 

плесени и пр. 

220 12 2640 

6. Оглед и профилактика на ел. инсталации във 

водна среда на всеки 48 часа  

50 12 600 

Общо без ДДС за джакзуи 3320 

Общо без ДДС за басейн и джакузи в хотел „Хармония” 9450 


