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УТВЪРЖДАВАМ:                                                        Изх. № 18520/22.12.2015 г. 

                                                

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ИА ”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И 

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО” 

     /п/ 

ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

На 21.12.2015 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№ 1302/18.12.2015 г. на изпълнителния директор Валентин Гагашев - Възложител, 

в състав: 

 

Председател: Марияна Петрова – главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол”; 

и членове: 

1. Румен Марков - главен експерт в отдел „Методология, контрол и военно-

патриотично възпитание”; 

2. Добри Вълев - главен експерт в отдел „Обществени поръчки и контрол”, 

 

се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Застраховка на сгради и съоръжения, ползвани и управлявани от ИА 

„Военни клубове и военно-почивно дело”. 

 

Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 10.12.2015 г. под ІD № 9048874 на 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана 

изх. № 17878/10.12.2015 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 18.12.2015 

година. Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на 

интернет страницата на възложителя - www.militaryclubs.bg. 

На основание чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, съобщение с 

изх. № 17879/10.12.2015 г. за обявената публична покана е изпратено до средствата 

за масово осведомяване. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

 

http://www.militaryclubs.bg/
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І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното 

постъпване: 

 

№ Вх. №/дата Име на участника 

1. Вх. № 13294/18.12.2015 г. в 10.01 ч. ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 

2. Вх. № 13354/18.12.2015 г. в 15.21 ч. ЗК “НАДЕЖДА” АД 

 

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

На заседанието не присъстваха участниците или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване или 

други лица.  
 

С извършване на горните действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

В съответствие с чл. 40, ал. 5 от Вътрешните правила за планиране и 

организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки 

от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на 

сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на 

купувача (Вътрешните правила), комисията продължи своята работа на закрито 

заседание за разглеждане на документите и информацията в офертите за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 

        1. Участникът ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е представил оферта с                               

вх. № 13294/18.12.2015 г. в 10.01 часа. При разглеждане на офертата, комисията 

констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

2. Участникът ЗК “НАДЕЖДА” АД е представил оферта с                               

вх. № 13354/18.12.2015 г. в 15.21 часа. При разглеждане на офертата, комисията 

констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

ІІ. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към оценка и 

класиране на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по 

критерия “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”: 

  

1. Участникът ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е предложил цена за 

изпълнение на поръчката, в размер на 15 663.63 (петнадесет хиляди шестстотин 

шестдесет и три лева и шестдесет и три стотинки) лв. без ДДС с 2 % данък по 

ЗДЗП. 
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2. Участникът ЗК “НАДЕЖДА” АД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, в размер на 16 217.80 (шестнадесет хиляди двеста и седемнадесет лева 

и осемдесет стотинки) лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП. 

 

III. Класиране на офертите: 

 

№ КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % 

данък по ЗДЗП 

1. ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 15 663.63 лв. 

2. ЗК “НАДЕЖДА” АД 16 217.80 лв. 

 

 

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

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Застраховка на сгради и съоръжения, ползвани и управлявани от ИА 

„Военни клубове и военно-почивно дело”, предлага за изпълнител на 

обществената поръчка класираният на първо място участник –  ЗАД “ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, ЕИК 121265177. 

 

Комисията проведе 1 (едно) заседание по разглеждане 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:   Марияна Петрова       /п/ 

Членове:       1. Румен Марков            /п/ 

    2. Добри Вълев              /п/ 


