РЕШЕНИЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
20.10.2015 г.

№ 13105

гр. София

Съдържание: За класиране на участниците и определяне на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на специализирани
софтуерени продукти „АСТРА - СКЛАД” (заедно с модулите към
него „Астра - Фактуриране” и „Астра - каса”) и „АСТРА ХОНОРАРИ” използвани от дирекция „Финанси”, при ИА „Военни
клубове и военно-почивно дело”
На основание чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП, Заповед
№ 1005/09.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военнопочивно дело”, за назначаване на комисия за провеждане на процедура на
договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Поддръжка на специализирани софтуерени продукти „АСТРА - СКЛАД” (заедно с
модулите към него „Астра - Фактуриране” и „Астра - каса”) и „АСТРА ХОНОРАРИ” използвани от дирекция „Финанси”, при ИА „Военни клубове и
военно-почивно дело”, открита с Решение № 11810/25.09.2015 г. на Изпълнителния
директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, проведено договаряне от
комисията с участника на 09.10.2015 г., отразено в Протокол от 09.10.2015 г. и
Доклад на комисията с изх. № 12832/15.10.2015 г.,
ОПРЕДЕЛЯМ:
І. Класираният участник, както следва:
І-во място „ГЛОБАЛ СОФТУЕР” ЕООД, ЕИК 175406813, с предложена цена,
както следва:
- Обща цена за изпълнение на поръчката - 35 943,60 (тридесет и пет хиляди
деветстотин четиридесет и три лева и 0,60) лв. без ДДС.
ІІ. Участникът, класиран на първо място за изпълнител на обществена
поръчка:
І-во място „ГЛОБАЛ СОФТУЕР” ЕООД, ЕИК 175406813, с предложена цена,
както следва:
- Обща цена за изпълнение на поръчката - 35 943,60 (тридесет и пет хиляди
деветстотин четиридесет и три лева и 0,60) лв. без ДДС.
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 получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на
процедурата.
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