
Партида: 00515 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: 15575   от 19/11/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM,  
до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата  
Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00515
Поделение: ________
Изходящ номер: 15575 от дата 19/11/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Адрес
бул.Цар Освободител 7
Град Пощенски код Държава
София 1000 България
За контакти Телефон
отдел Обществени поръчки и 
контрол

02 9221502

Лице за контакт
Марияна Петрова
Електронна поща Факс
maryana_petrova@militaryclubs.bg 02 9221510
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
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Адрес на възложителя:
www.militaryclubs.bg
Адрес на профила на купувача:
www.militaryclubs.bg

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на природен  
газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на въглища  
или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен
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III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: 8

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
Доставки
Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог /  
на конкурса за проект
„Предоставяне и поддръжка на защитена VPN  услуга от комуникационен 
оператор на територията на страната за нуждите на отдел „Жилищен 
фонд”

Предметът на поръчката е включен в Списъка по чл. 30 от Закона за 
интеграция на хората с увреждания и е предназначен за изпълнение от 
специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания 
съгласно чл.16г от ЗОП.
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  
трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план за  
действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия Климатици
Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги
Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях
Улично осветление Електрически превозни средства и системи  

за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация (брой)
Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)
Показателите за оценка на офертите (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-
договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)
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V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” е структура на пряко 
подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България за 
административно обслужване на военнослужещи и цивилни служители от 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия и на външни лица във 
връзка с управлението и дейността на военните клубове в страната, 
управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от жилищния 
фонд на Министерство на отбраната и движимите вещи в тях, 
осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и 
цивилните служители с цел подобряване качеството на техния 
професионален, личен и семеен живот и пълноценното използване на 
отпуските и свободното им време.
С Постановление № 123 на Министерски съвет от 15 май 2015 г. в 
Устройствения правилник на ИА „Военни клубове и военно-почивно 
дело“, приет с ПМС № 54 от 2010 г., е добавена функцията по 
„управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от 
жилищния фонд на Министерството на отбраната и на движимите вещи в 
тях“. Постановлението е в сила от 1 юли 2015 година. 
Служителите от отдел "Жилищен фонд", в частност управителите на 
военните общежития, изпълняват своите функции и задачи по 
настаняването на военнослужещите и цивилните служители, 
експлоатацията, поддържането на военните общежития от фонда на МО в 
общо единадесет броя работни места в гр. София (хотел "Шипка", ВО 
"Чавдар - 1", ВО "Пети километър", ВО "Младост", ВО "Май", ВО 
"Средец" и ВО "Банишора"), гр. Плевен (1 бр. военно общежитие), гр. 
Пловдив (2 бр. военни общежития), гр. Стара Загора (1 бр. военно 
общежитие) и гр. Казанлък (1 бр. военно общежитие). Едно от 
основните задължения на служителите от отдела е да поддържат наемно
-договорни отношения с наемателите в жилищата и жилищните помещения 
на военните общежития, като съвместно със стлужителите от дирекция 
"Финанси" осигуряват приходната част и събираемостта от наеми, 
такси и други финансови задължения.
За да могат два пъти в годината  управителите на военните общежития 
в градовете София, Плевен, Пловдив, Казанлък и Стара Загора да 
изчисляват и определят консумативните разходи на всички наематели 
във военните общежития, относно ел. енергия, топлинна енергия, вода 
и други, а така също и да фактурират индивидуално за всеки наемател 
тези разходи, е необходимо да се инсталира фактуриращ модул на 
счетоводна програма Астра-Склад - внедрена в ИА.
За изпълнението на тази основна задача, както и останалите 
отговорности по управлението на военните общежития, е необходимо да 
се изгради и осъществи защитена VPN услуга, изразяваща се във 
внедряване на информационни системи, чрез изграждане на 
комуникационни точки при условие за недопускане компрометиране на 
информационната сигурност.
В резултат на проведена открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, на 20.05.2015 г. Агенцията е сключила договор № 
Б-50 с “РИВ КОМЕРС” ЕООД, с предмет "Доставка на интернет за 
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нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". Срокът на 
договора е три години от датата на сключването му. Причините, 
поради които технически услугата не може да се раздели от предмета 
на основния договор са свързани с това, че виртуалната частна 
мрежа /VPN/ представлява защитена връзка между няколко точки 
намиращи се на територията на страната. Тази защитена връзка се 
изгражда, управлява и поддържа от един комуникационен оператор. В 
Агенцията вече функционира виртуална частна мрежа изградена и 
поддържана от „РИВ КОМЕРС“ ЕООД. Целта на настоящата процедура е 
разширяване на тази частна мрежа. Ако се избере друг комуникационен 
оператор за изграждане на VPN за нуждите на отдел „Жилищен фонд“ ще 
се наруши вече изградената мрежа и ще трябва да се направи нова, 
отделна такава.
 В тази връзка, считаме за правилно на основание чл. 90, ал. 1, т. 
8 от ЗОП, да възложим обществената поръчка чрез процедура на 
договаряне без обявление, като поканим изпълнителя по действащия в 
момента договор.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)
“РИВ КОМЕРС” ЕООД, със седалище: гр. София - 1013, район “Овча 
купел”, ул. “Монтевидео” № 19, ет. 5, ап. 29 и адрес за 
кореспонденция: гр. Варна - 9008, ул. “Веслец”   № 37 , ЕИК 
148075960

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка  
или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  
ДДС (в %)

на обща стойност 36000.00 Валута:  BGN

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша №18
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Град Пощенски код Държава
София 1000 Р България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 19/11/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:
/подпис и печат/
Валентин Любомиров Гагашев

Длъжност:
Изпълнителен директор

УНП: 8d7d6fa4-78b1-47ac-b80e-9e8e65c8dd49 6


