
Р Е Ш Е Н И Е 
 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

14.08.2015 г.                                                   № 8774           гр. София 
 

Съдържание:       За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена 

 поръчка с предмет: “Предоставяне на радио и телевизионни програми” за 

обекти на ИА “Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени 

позиции” 

 

   На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в 

Протоколи с № 1 (изх. № 7554/23.07.2015 г.), № 2 (изх. № 7962/03.08.2015 г.) и № 3 (изх. 

№ 8472/10.08.2015 г.) на комисия, назначена със Заповед № 599/16.07.2015 г., изменена със 

Заповед № 710/04.08.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев – 

Възложител, за провеждане на открита 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”, открита с Решение № 5827/16.06.2015 г. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

1. Класираните участници, както следва:  

За VIII-ма обособена позиция: 

І място: “М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, ЕИК 103131746, с предложена цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 18 416,33 (осемнадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и тридесет 

и три стотинки) лв. без ДДС. 
 

2. Участникът, класиран на първо място за изпълнител на обществената поръчка за 

VIII-ма обособена позиция: 

І място: “М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, ЕИК 103131746 
 

3. Отстранени участници, както следва: 

3.1. “ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД, ЕИК 121655177, за ХХІІІ-та позиция: Хотел 

„Шипка”,Резиденция „Лозенец”, гр. София, ул. „Милин камък” № 70, Вила на територията на 

резиденция „Лозенец”, гр. София, ул. „Милин камък” № 70, Централен военен клуб, гр. София, 

бул. „Цар Освободител” № 7. 

При разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на оферта с 

рег.№ 6039/14.07.2015 г. от “ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД, комисията е установила, че участникът е 

посочил, че „При промяна на условията от страна на програмите, „Центрум груп” ООД си запазва 

правото да прекрати излъчването им”. Предвид така записаният текст, комисията счита, че 

Изпълнителят не гарантира осигуряване на услугата за целия срок на договора по предоставяне на 

изисканите от Възложителя задължителни радио и телевизионни програми, посочени в Раздел IV 

„ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ” от документацията за обществена поръчка. 

Предвид на горните констатации и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията е 

предложила на Възложителя, участникът “ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД, ЕИК 121655177, да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по ХХІІІ-та позиция. 

На основание чл. 120, ал. 2 и чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП настоящото решение подлежи на 

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.  
   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”    

                                        /п/ 

       ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

/Валери Стоянов – зам. изпълнителен директор,  

съгласно Заповед за заместване № 798/11.08.2015 г./ 


