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Изх. № 8472/10.08.2015 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ:        

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

                /п/  

  ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ      

  
 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

На 07.08.2015 г. от 10:00 часа, комисия определена със Заповед                    

№ 599/16.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, изменена със 

Заповед № 710/04.08.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” - 

Валентин Гагашев - Възложител, в състав: 

Председател: Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол” 

 

          и членове: 1. Вяра Тодева - началник на отдел „Обществени поръчки и 

контрол”                          

2. Сребрина Данова - старши експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол” 

се събра за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

радио и телевизионни програми” за обекти на ИА “Военни клубове и военно – 

почивно дело” по обособени позиции”. 

Поради отсъствие на Добри Вълев – главен експерт в отдел “Обществени 

поръчки и контрол”, същият е заменен със Заповед  № 710/04.08.2015 г. на 

изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” с Вяра Тодева – началник на отдел 

“Обществени поръчки и контрол”. 

Поради отсъствие на Владимир Калдръмов - главен експерт в отдел 

„Управление на представителните обекти на МО”, участие в заседанието на 

комисията взе Сребрина Данова - старши експерт в отдел „Обществени поръчки и 

контрол” в качеството си на резервен член на комисията. 

Преди началото на заседанието Вяра Тодева и Сребрина Данова се 

запознаха с постъпилите оферти и попълниха декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.  

Ценовите предложения на участниците са както следва:  
 

№ 

ПО 

РЕД 

 

ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

 

 

ИМЕ НА 

УЧАСТНИКА 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, 

ЗА КОЯТО 

СЕ 

УЧАСТВА 

ЦЕНА 

/без ДДС/ 
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1. 6074/15.07.2015 г. 
„М САТ КЕЙБЪЛ” 

ЕАД 
VIIІ-ма 

18 416,33 

лева 
 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължи 

работата си в закрито заседание. 
 

Комисията пристъпи към оценка на офертите, които отговарят на 

изискванията на Възложителя по критерия “Предлагана цена”, както 

следва: 

 

Участникът „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, за VIII-ма обособена позиция е 

предложил цена за изпълнение на поръчката, както следва: 18 416,33 

(осемнадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и тридесет и три 

стотинки) лв. без ДДС. 

 

 Оценката на показателя Р1 се определя по формулата: 

Р1 = Р min/P съотв. х 80 

където: 

Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката 

P съотв. – предложената цена от съответния участник 

 

P1 = 18 416,33/18 416,33 х 80 

P1 = 80 т. 
            

Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на 

участниците,  както следва: 

 

Комплексна оценка на участника  „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, за VIIІ-ма 

обособена позиция: 

 

КО = P1 +P2 = 80 + 20 =  100 т. 

 

Комисията извърши класиране на участниците, съгласно методиката за 

оценка по критерия “Икономически най-изгодна оферта”, както следва: 

 

VIIІ-ма обособена позиция: 

І място: „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД  – 100 т.   

Комисията закри заседанието, като състави и подписа настоящия протокол 

на 07.08.2015 година.  

                          

 Председател:   Надя Петрова /п/ 

      Членове:          Вяра Тодева /п/ 

               Сребрина Данова /п/ 

  

 


