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Р Е Ш Е Н И Е 
 

НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

19.05.2017 г.                                        № 6609           гр. София 
 

Съдържание:  За класиране на участниците и определяне на изпълнител 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“ 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и отразени резултати в Протокол с изх. 

№ 6584/19.05.2017 г. и Доклад № 6583/19.05.2017 г. на комисия, назначена със 

Заповед № 402/26.04.2017 г., изменена със Заповед № 434/03.05.2017 г.  на 

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

провеждане на процедура (публично състезание) 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“, открита с Решение  № 4629/04.04.2017 г., 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени 

поръчки с № 00515-2017-0005 и на интернет страницата на ИА „Военни клубове 

и военно-почивно дело“, профил на купувача, http://militaryclubs.bg/node/843,  
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І. Класираните участници, както следва:  
 

1. За I-ва обособена позиция (Териториален отдел – София: хотел 

„Олимп“, к.к. „Боровец“): 

1-во място: „НОЛА 7“ ООД с предложена обща цена в размер на 19 

720,00 (деветнадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС. 

 

2. За II – ра обособена позиция (Териториален отдел – София: хотел 

„Рибарица“, с. Рибарица): 

1-во място: „НОЛА 7“ ООД с предложена обща цена в размер на 10 

770,00 (десет хиляди седемстотин и седемдесет) лева без ДДС. 

 

3. За III - та обособена позиция (Териториален отдел – Пловдив: хотел 

„Хармония“, к.к. Пампорово): 
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 1-во място: „НОЛА 7“ ООД с предложена обща цена в размер на 18 

900,00 (осемнадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС. 

 

4.За IV - та обособена позиция (Териториален отдел – Бургас: хотел и 

бунгала „Несебър – МО”, гр. Несебър; хотел „Сарафово – МО”, м–т „Лахана”, 

гр.Поморие и хотел „Созопол – МО”, гр. Созопол): 

 

1-во място: „НОЛА 7“ ООД с предложена обща цена в размер на 

31 151,50 (тридесет и една хиляди сто петдесет и един и 0,50) лева без ДДС. 

 

5. За V-та обособена позиция (Териториален отдел Варна: хотел 

„Флагман”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”): 

1-во място: „ПРЕСЛАВА“ ЕООД  с предложена обща цена в размер на 

41 736,00 (четиридисет и една хиляди седемстотин тридесет и шест) лева без 

ДДС; 

 

 2-ро място: „НОЛА 7“ ООД с предложена обща обща цена в размер на 

62 600,00 (шестдесет и две хиляди и шестотин) лева без ДДС. 

 

ІІ. Участниците, класирани на първо място за изпълнители по 

отделните обособени позиции на обществената поръчка, както следва: 

 

1.За I-ва обособена позиция (Териториален отдел – София: хотел 

„Олимп“, к.к. „Боровец“): 

1-во място: „НОЛА 7“ ООД с предложена обща цена в размер на 19 

720,00 (деветнадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС. 

 

2. За II – ра обособена позиция (Териториален отдел – София: хотел 

„Рибарица“, с. Рибарица): 

1-во място: „НОЛА 7“ ООД с предложена обща цена в размер на 10 

770,00 (десет хиляди седемстотин и седемдесет) лева без ДДС. 

 

3. За III - та обособена позиция (Териториален отдел – Пловдив: хотел 

„Хармония“, к.к. Пампорово): 

 1-во място: „НОЛА 7“ ООД с предложена обща цена в размер на 18 

900,00 (осемнадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС. 

 

4.За IV - та обособена позиция (Териториален отдел – Бургас: хотел и 

бунгала „Несебър – МО”, гр. Несебър; хотел „Сарафово – МО”, м–т „Лахана”, 

гр.Поморие и хотел „Созопол – МО”, гр. Созопол): 

 

1-во място: „НОЛА 7“ ООД с предложена обща цена в размер на 

31 151,50 (тридесет и една хиляди сто петдесет и един и 0,50) лева без ДДС. 
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5. За V-та обособена позиция (Териториален отдел Варна: хотел 

„Флагман”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”): 

1-во място: „ПРЕСЛАВА“ ЕООД  с предложена обща цена в размер на 

41 736,00 (четиридисет и една хиляди седемстотин тридесет и шест) лева без 

ДДС. 

 

ІII. Отстранените участници: няма. 

 

ІV. Настоящото решение да се изпрати на участниците в 3 (три) дневен 

срок от издаването му и в същия ден да се публикува заедно с протокола и 

доклада на комисията в профила на купувача на URL адрес: 

http://www.militaryclubs.bg/node/843. 

 

V. На основание чл. 196, ал. 3 и чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото 

решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител.  
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”: 

                        

         /п/ 

   ПЕТЪР СЛАВЧЕВ МАНОЛОВ

  

http://www.militaryclubs.bg/node/843

