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Изх. № 11188 /01.08.2018 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

    /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

                                                             

 

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка на стойност 

по  

чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на чаршафи, спално бельо, 

хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело“, по обособени позиции“  

 

На 19.07.2018 г. от 14:00 часа, комисия, определена със Заповед            

№ 936/19.07.2018 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“ г-н Валери 

Стоянов - Възложител, в състав: 

Председател: Калина Борисова – директор на дирекция „Управление на 

собствеността и жилищен фонд“; 

Членове:   1. Ваня Иванова – главен експерт в отдел  „Координация, 

контрол, маркетинг и реклама”, главна дирекция „Военно-почивно дело и 

военни клубове”; 

   2. Цанислав Василев – юрисконсулт в отдел „Правно 

обслужване“, дирекция „АПОЧР”, 

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване 

на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА 

„Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“, както 

следва: 

Обособена позиция № I – „Чаршафи и спално бельо“; 

Обособена позиция № II – „Калъфки за възглавници“; 

Обособена позиция № III – „Хавлиени кърпи“; 

Обособена позиция № IV – „Покривки“ 
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Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 04.07.2018 г. в профила на купувача 

на интернет адрес - http://www.militaryclubs.bg/node/994, е публикувана обява 

за събиране на оферти с изх. № 9696/04.07.2018 г. за горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 

18.07.2018 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на 

АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП”.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

като установи, че присъстват всички членове на комисията откри 

заседанието. 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на 

участниците в процедурата. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното 

интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. 

І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на 

тяхното постъпване: 

 

№ Вх. №/дата Име на участника Обособена 

позиция, за която 

се участва 

1. 
Вх. №8409/18.07.2018  в 

11.24 ч. 
„МАЛЬОВИЦА“ЕООД 

 

I,II, III и IV 

2. 
Вх. № 8433/18.07.2018 г. 

в 14.20 ч. 
„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД 

 

I,II, III и IV   

3. 
Вх. № 8435/18.07.2018 г. 

в 14.43 ч. 

„Петров 95 –Юри 

Ненчев“ ЕООД 

 

I,II, III и IV    

 

        Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

След приключване на публичната част от заседанието, комисията 

установи, че и тримата участници в процедурата са декларирали, че са 

специализирани предприятия на хора с увреждания.  

 

ІІ. На 20.07.2018 г. комисията продължи своята работа на закрито 

заседание за разглеждане на представените оферти за участие в обществената 

поръчка. На основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки, комисията пристъпи към разглеждане  на офертите 

по реда на тяхното постъпване: 

 

1.Участникът „МАЛЬОВИЦА“ЕООД е представил оферта с вх. № 

8409/18.07.2018 г. в 11.24ч. за I –ва, II-ра, III – та и  IV-та  обособени 

http://www.militaryclubs.bg/node/994
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позиции. При разглеждане на документите от офертата, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията 

констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и 

същите отговарят на условията на Възложителя.  

 

2.Участникът „НАД ДИЗАЙН“ЕООД е представил оферта с вх. № 

8433/18.07.2018 г. в 14.20ч. за I –ва, II-ра, III – та и  IV-та  обособени 

позиции. При разглеждане на документите от офертата, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията 

констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и 

същите отговарят на условията на Възложителя.  

 

3. Участникът „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД е представил 

оферта с вх. № 8435/18.07.2018 г. в 14.43 ч. за I – ва, II-ра, III – та и  IV-та  

обособени позиции. При разглеждане на документите от офертата, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 

документи и същите отговарят на условията на Възложителя.  

 

III.Комисията пристъпи към разглеждане на техническото 

предложение за изпълнение на поръчката на участниците в процедурата, 

като констатира следното: 

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на  

„МАЛЬОВИЦА“ ЕООД за I-ва, II-ра, III-та и IV-та обособени позиции, 

отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя. 

2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на  „НАД 

ДИЗАЙН“ЕООД за I-ва, II-ра, III-та и IV-та обособени позиции, отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя. 

3. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на  

„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ЕООД за I-ва, II-ра, III-та и IV-та 

обособени позиции, отговаря на предварително обявените изисквания на 

възложителя. 

IV. Комисията продължи работата си в закрито заседание на 

30.07.2018г. Поради отсъствието на Цанислав Василев – юрисконсулт в 

отдел „Правно обслужване“ в дирекция „АПОЧР“/основен член на 

комисията/ участие в работата на комисията взе резервния й член – 

Николинка Илиева – старши юрисконсулт в отдел „Правно 

обслужване“, дирекция „АПОЧР“. Комисията пристъпи към оценка на 

офертите: 
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      IV.1. При разглеждане на ценовото предложение на „МАЛЬОВИЦА“ 

ЕООД, комисията установи следното:  

  За I-ва обособена позиция: „Чаршафи и спално бельо“ 

Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 34 004,68 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

    За II-ра обособена позиция: „Калъфки и възглавници“ 
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 3 162,00 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

 

    За III-та обособена позиция: „Хавлиени кърпи“ 
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 10 782,90 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

    За IV-та обособена позиция: „Покривки“ 

Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 4 854,65 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

      IV.2. При разглеждане на ценовото предложение на „НАД ДИЗАЙН“ 

ЕООД, комисията установи следното:  

  За I-ва обособена позиция: „Чаршафи и спално бельо“ 

Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 34 828,84 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

    За II-ра обособена позиция: „Калъфки и възглавници“ 
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 2 953,80 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

 

    За III-та обособена позиция: „Хавлиени кърпи“ 
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 11 336,80 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

    За IV-та обособена позиция: „Покривки“ 

Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  



5 
 

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 5 201,70 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

      IV.3. При разглеждане на ценовото предложение на „ПЕТРОВ 95 –ЮРИ 

НЕНЧЕВ“ ЕООД, комисията установи следното:  

  За I-ва обособена позиция: „Чаршафи и спално бельо“ 
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 34 000,00 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

    За II-ра обособена позиция: „Калъфки и възглавници“ 
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 2 470,00 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

 

    За III-та обособена позиция: „Хавлиени кърпи“ 

Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 10 260,00 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнеие – 1 (един) ден. 

 

    За IV-та обособена позиция: „Покривки“ 

Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните параметри:  

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 4435,00 лв. без ДДС; 

2. Срок за изпълнение – 1 (един) ден. 

 

 

 

    V.1.Оценка за I-ва обособена позиция: „Чаршафи и спално бельо“ на 

„МАЛЬОВИЦА“ ЕООД: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Показател 1 – П1 – Ценово предложение, с максимален брой точки – 100. 

П1 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

- Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник. 

 

- Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно 

Ценовите предложения на всички участници. 

 

П1 =( 34 000,00 /34 004,68)х100=99,99 т. 

 

Показател 2 – П2 – срок за изпълнение, с максимален брой точки – 100. 
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П2 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

- Сi е предложеният срок за изпълнение, съгласно Техническото 

предложение на съответния участник. 

- Сmin е най-късия предложен срок за изпълнение, съгласно Техническите 

предложения на всички участници. 

 

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

КО = П1х70 % + П2х30 % 

КО =69,99+30= 99,99 т. 

 

V.2. Оценка за II-ра обособена позиция: „Калъфки за възглавници“  

на „МАЛЬОВИЦА“ЕООД: 

 

П1 =( 2470,00/3162,00)х100=78,12 т.  

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

 

КО = П1х 70 % + П2х 30 % 

КО =54,68+30=84,68 т.  

 

V.3. Оценка за III-та обособена позиция: „Хавлиени кърпи“  

на „МАЛЬОВИЦА“ЕООД: 

 

П1 =( 10 260,00/10 782,90)х100=95,15 т.  

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

 

КО = П1х 70 % + П2х 30 % 

КО =66,61+30=96,61 т. 

 

V.4. Оценка за IV-та обособена позиция: „Покривки“  

на „МАЛЬОВИЦА“ЕООД: 

 

П1 =( 4 435,00/4 854,65)х100=91,36 т.  

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

 

КО = П1х 70 % + П2х 30 % 

КО =63,95+30=93,95 т.    

 

 VI.1.Оценка за I-ва обособена позиция: „Чаршафи и спално бельо“ на 

„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Показател 1 – П1 – Ценово предложение, с максимален брой точки – 100. 

П1 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 
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- Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник. 

 

- Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно 

Ценовите предложения на всички участници. 

 

П1 =( 34 000,00 /34 828,84)х100=97,62 т. 

 

Показател 2 – П2 – срок за изпълнение, с максимален брой точки – 100. 

 

П2 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

- Сi е предложеният срок за изпълнение, съгласно Техническото 

предложение на съответния участник. 

- Сmin е най-късия предложен срок за изпълнение, съгласно Техническите 

предложения на всички участници. 

 

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

КО = П1х70 % + П2х30 % 

КО =68,33+30= 98,33 т. 

 

VI.2. Оценка за II-ра обособена позиция: „Калъфки за възглавници“  

на „НАД ДИЗАЙН“ЕООД: 

 

П1 =( 2470,00/2953,80)х100=83,62 т.  

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

 

КО = П1х 70 % + П2х 30 % 

КО =58,53+30=88,53 т.  

 

VI.3. Оценка за III-та обособена позиция: „Хавлиени кърпи“  

на „НАД ДИЗАЙН“ЕООД: 

 

П1 =( 10 260,00/11 336,80)х100=90,50 т.  

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

 

КО = П1х 70 % + П2х 30 % 

КО =63,35+30=93,35 т. 

 

VI.4. Оценка за IV-та обособена позиция: „Покривки“  

на „НАД ДИЗАЙН“ЕООД: 

 

П1 =( 4 435,00/5 201,70)х100=85,26 т.  

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 
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КО = П1х 70 % + П2х 30 % 

КО =59,68+30=89,68 т. 

 

 

VII.1.Оценка за I-ва обособена позиция: „Чаршафи и спално бельо“ на 

„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Показател 1 – П1 – Ценово предложение, с максимален брой точки – 100. 

П1 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

- Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник. 

 

- Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно 

Ценовите предложения на всички участници. 

 

П1 =( 34 000,00 /34 000,00)х100=100 т. 

 

Показател 2 – П2 – срок за изпълнение, с максимален брой точки – 100. 

 

П2 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

- Сi е предложеният срок за изпълнение, съгласно Техническото 

предложение на съответния участник. 

- Сmin е най-късия предложен срок за изпълнение, съгласно Техническите 

предложения на всички участници. 

 

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

КО = П1х70 % + П2х30 % 

КО =70+30= 100 т. 

 

VII.2. Оценка за II-ра обособена позиция: „Калъфки за възглавници“  

на „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД : 

 

П1 =( 2470,00/2470,00)х100=100 т.  

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

 

КО = П1х 70 % + П2х 30 % 

КО =70+30=100 т.  

 

VII.3. Оценка за III-та обособена позиция: „Хавлиени кърпи“  

на „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД : 
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П1 =( 10 260,00/10 260)х100=100 т.  

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

 

КО = П1х 70 % + П2х 30 % 

КО =70+30=100 т. 

 

VII.4. Оценка за IV-та обособена позиция: „Покривки“  

на „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД : 

 

П1 =( 4 435,00/4 435,00)х100=100 т.  

П2 =( 1 /1)х100=100 т. 

 

КО = П1х 70 % + П2х 30 % 

КО =70+30=100 т. 

 

 

VIII. След извършване на горните действия, комисията пристъпи към 

класиране на офертите и предложение за сключване на договор с 

класираните на първо място участници, както следва: 

По обособена позиция № I: „Чаршафи и спално бельо“:  

1-во място:  

„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД - с получена комплексна 

оценка 100 точки. 

 

2-ро място:  

„МАЛЬОВИЦА“ ЕООД – с получена комплексна оценка – 99,99  

точки. 

 

3-то място:  

„НАД ДИЗАЙН“ЕООД – с получена комплексна оценка – 98,33 точки. 

 

По обособена позиция № II: „Калъфки за възглавници“:  

1-во място:  

„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД - с получена комплексна 

оценка 100 точки. 

 

2-то място:  

„НАД ДИЗАЙН“ЕООД – с получена комплексна оценка – 88,53 точки. 

 

3-ро място:  

„МАЛЬОВИЦА“ ЕООД – с получена комплексна оценка – 84,68  

точки. 

 

 



10 
 

По обособена позиция № III: „Хавлиени кърпи“:  

1-во място:  

„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД - с получена комплексна 

оценка 100 точки. 

 

2-ро място:  

„МАЛЬОВИЦА“ ЕООД – с получена комплексна оценка – 96,61  

точки. 

 

3-то място:  

„НАД ДИЗАЙН“ЕООД – с получена комплексна оценка –  93,35 точки. 

 

По обособена позиция № IV: „Покривки“:  

1-во място:  

„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД - с получена комплексна 

оценка 100 точки. 

 

2-ро място:  

„МАЛЬОВИЦА“ ЕООД – с получена комплексна оценка – 93,95  

точки. 

 

3-то място:  

„НАД ДИЗАЙН“ЕООД – с получена комплексна оценка – 89,68  точки. 

 

 

Комисията, определена да получи, разгледа и оцени офертите, събрани 

чрез публикуване на Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за  

нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени 

позиции“, предлага за изпълнител на обществената поръчка: 

 

По обособена позиция № 1: „Чаршафи и спално бельо“ - класираният 

на първо място участник –„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД с подадена 

оферта с вх. № 8435/18.07.2018 г., получил най-висока комплексна оценка –

100 точки. 

По обособена позиция № 2: „Калъфки за възглавници“ - класираният на 

първо място участник –  „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД с подадена 

оферта с вх. №8435/18.07.2018  получил най-висока комплексна оценка 100 

точки. 

По обособена позиция № 3: „Хавлиени кърпи“ - класираният на първо 

място участник –„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД с подадена оферта с 

вх. № 8435/18.07.2018 г., получил най-висока комплексна оценка –100 точки. 
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По обособена позиция № 4: „Покривки“ - класираният на първо място 

участник –„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД с подадена оферта с вх. № 

8435/18.07.2018 г., получил най-висока комплексна оценка –100 точки. 

 

 

Комисията проведе 3 (три) заседания - на 19.07.2018 г.,  20.07.2018г. и 

30.07.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 

(един) оригинален екземпляр. 

 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с 

цялата документация по разглежданата процедура 

 

  Председател:  

                                           Калина Борисова  /П/ 

 Членове: 

                                            1.Ваня Иванова  /П/ 

                                           2.Николинка Илиева  /П/ 


