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ПРОТОКОЛ  

 

          За резултатите от проведени преговори между комисия, назначена със 

Заповед № 716/07.07.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 

“Военни клубове и военно-почивно дело”, по процедура на пряко договаряне за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и 

телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно 

дело“, както следва: хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“, открита с Решение № 

8565/27.06.2017 г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-

почивно дело” и упълномощен представител на „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН 

НЕТ” АД. 

          

 

 

Днес, 07.07.2017 г. от 14:00 часа, в сградата на ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело, бул. “Цар Освободител” № 7, на основание чл. 103 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 67 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Заповед № 716/07.07.2017 г. на 

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

покана с изх. № 8566/27.06.2017 г., комисия в състав: 

 

Председател: Венцеслав Янков – главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки”, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд” и  

Членове:  1. Боян Савов – главен експерт в отдел „Координация, контрол, 

маркетинг и реклама”, главна дирекция “Военно-почивно дело и военни клубове” 

и 

                             2. Йордан Данчев – главен експерт в отдел “Бюджет”, дирекция 

“Финанси”, 

          след като получи представената оферта, списъка с участника и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП), започна своята работа.  

Председателят и всички членове на комисията представиха декларации по 

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

Съгласно покана с изх. № 8566/27.06.2017 г., крайният срок за получаване 

на оферти е 13:00 часа на 07.07.2017 година.  

До крайният срок, в деловодството на ИА “ВКВПД” е подадена следната 

оферта:  

„ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД с вх. № 7658/06.07.2017 г., 14:52 

часа. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са 

отбелязани поредният номер, датата и часа на получаването. Няма оферти, 

постъпили след крайния срок.  

На договарянето присъства долуподписаният г-н Иван Николов Гугулянов - 

упълномощен представител на „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД.  
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Комисията пристъпи към отваряне на опаковка с вх. № 7658/06.07.2017 г. и 

оповести нейното съдържание. Беше констатирано наличието на опис на 

представените документи, Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – Приложение № 1, Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката – Приложение № 2  и отделен запечатан плик с надпис “Предлагани 

ценови параметри”.  

Комисията разгледа представеният от участника „ГЛОБЪЛ 

КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД,  ЕИК: 175156765 единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) и констатира, че участникът отговаря на 

поставените в покана с изх. № 8566/27.06.2017 г. изисквания. 

Комисията реши, че по отношение на личното състояние и критериите за 

подбор, офертата на участника отговаря на условията на Възложителя. 

Комисията, продължи своята работа и пристъпи към разглеждане на 

техническото предложение от офертата на участника.  

Комисията лично разгледа техническото предложение на участника 

„ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД и установи, че същото съответства с 

предварително обявените условия и е изготвено и представено съгласно 

изискванията на Възложителя.  

По отношение на техническото предложение за изпълнение на поръчката в 

хода на преговорите бяха постигнати следните договорености: 

Осигуряването на радио и телевизионни програми за хотел „Олимп“ и ПС 

„Боровец“, 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. 

Съгласно т. Х от покана с изх. № 8566/27.06.2017 г., икономически най-

изгодната оферта ще се определи въз основа на критерия “най-ниска цена”. 

Комисията пристъпи към отварянето на плика „Предлагани ценови 

параметри” от офертата на „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД и оповести 

предлаганата цена, както следва:   
 

№ ОБЕКТ 
БРОЙ 

ТОЧКИ 

ЕКС- 

ПЛОАТ. ПЕРИОД В 

МЕСЕЦИ ЗА ПЕРИОД ОТ 

24 МЕСЕЦА 

ЦЕНА ЗА ЕДНА 

ТОЧКА за ЕДИН 

МЕСЕЦ 

ЛВ. БЕЗ ДДС 

ОБЩО ЛВ. 

БЕЗ ДДС 

1 2 3 4 5 6 

1 Хотел „Олимп” 156 12 

(01.11 ÷30.04) 
5 9360 

2 ПС „Боровец” 60 8 

(01.12 ÷31.03.) 
5 2400 

3 Обща стойност за изпълнение на услугата в лева без ДДС: 11760 

4 Обща стойност за изпълнение на услугата в лева с ДДС: 14112 

 

 

Участникът е предложил обща цена за изпълнение на услугата в размер на 

11 760,00 (единадесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС, съответно 

14 112,00 (четиринадесет хиляди сто и дванадесет) лева с ДДС. 
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Комисията направи предложение за намаляване на общата предложена цена 

от участника. В хода на преговорите беше постигната договореност цената за една 

точка за един месец да се намали от 5 лева без ДДС на 4,50 лева без ДДС, както 

следва: 

 

№ ОБЕКТ 
БРОЙ 

ТОЧКИ 

ЕКС- 

ПЛОАТ. ПЕРИОД В 

МЕСЕЦИ ЗА ПЕРИОД ОТ 

24 МЕСЕЦА 

ЦЕНА ЗА ЕДНА 

ТОЧКА за ЕДИН 

МЕСЕЦ 

ЛВ. БЕЗ ДДС 

ОБЩО ЛВ. 

БЕЗ ДДС 

1 2 3 4 5 6 

1 Хотел „Олимп” 156 12 

(01.11 ÷30.04) 
4,50 8424 

2 ПС „Боровец” 60 8 

(01.12 ÷31.03.) 
4,50 2160 

3 Обща стойност за изпълнение на услугата в лева без ДДС: 10584 

4 Обща стойност за изпълнение на услугата в лева с ДДС: 12700,80 

 

По този начин предложената от „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД  

обща цена за изпълнение на услугата е в размер на 10 584,00 (десет хиляди 

петстотин осемдесет и четири) лева без ДДС, съответно 12 700,80 (дванадесет 

хиляди и седемстотин и 0,80) лева с ДДС. 

Преговорите приключиха в 17:20 часа на 07.07.2017 година. 

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, 

по един за всяка една от страните. 

След извършването на горните действия, заседанието беше закрито.  

 

   

 

 

За ИА „Военни клубове и                            За „ГЛОБЪЛ   КОМЮНИКЕЙШЪН  

военно-почивно дело”                                   НЕТ“ АД                                         
     

 

Председател:  Венцеслав Янков: /п/        Иван Гугулянов: /п/    

                                                                        /упълномощен представител/ 

Членове:         1. Боян Савов: /п/           

 

         2. Йордан Данчев: /п/  


