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Р Е Ш Е Н И Е 
 

НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

27.08.2019 г.                                        № 11703           гр. София 
 
 

Съдържание: За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване на 
асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-
почивно дело“ по обособени позиции”. 

 
 
На основание чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), Протокол № 1 с изх. № 10420/29.07.2019 г., Протокол № 2 с изх. № 
11598/23.08.2019 г. и утвърден Доклад с изх. № 11657/27.08.2019 г. на комисия, 
назначена със Заповед № 917/23.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИА 
„Военни клубове и военно - почивно дело”, за разглеждане и оценка на 
постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване на асансьорни уредби в обекти на 
ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции”, както следва: 

 
 І-ва обособена позиция: Резиденция „Лозенец“  
 ІI-ра обособена позиция: Териториален отдел – София - хотел „Олимп“ и ПС 
 „Боровец“  
 ІIІ-та обособена  позиция: Териториален отдел – София - хотел „Шипка“    
 ІV-та обособена  позиция: Териториален отдел – Пловдив - Военен клуб - 
 Карлово 
  V-та обособена  позиция: Териториален отдел – Пловдив - Хотел „Хармония“  
          к.к. Пампорово 
  VI-та обособена  позиция: Териториален отдел - Варна 
  VII-ма обособена  позиция: Териториален отдел – Бургас - Военен клуб – 
 Сливен 
 VIII-ма обособена позиция: Териториален отдел – Бургас - Хотел 
 „Сарафово“- град Бургас 
  IX-та обособена позиция:  Военни общежития – град София 
  X-та обособена позиция: Военни общежития – град Пловдив 
  XI-та обособена позиция: Военно общежитие – град Плевен 
 

открита с Решение № 9111/28.06.2019 г.  на изпълнителния директор на ИА 
„Военни клубове и военно-почивно дело”, публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с № 00515-2019-0016 
и на интернет страницата на Агенцията: http://militaryclubs.bg/node/24. 
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ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

 І. Класираните участници, както следва:  
 
I-ва обособена позиция: Резиденция „Лозенец“ 
 
1-во място: „БУЛ ЛИФТ” ЕООД – с комплексна оценка от 100 точки. 
 
X-та обособена позиция: Военни общежития – град Пловдив 

        
 1-во място: „ЛИФТ СЕРВИЗ” ЕООД – с комплексна оценка от 100 точки.   
 

ІІ. Участниците, класирани на първо място за изпълнители по отделните 
обособени позиции на обществената поръчка, както следва: 

 
I-ва обособена позиция: Резиденция „Лозенец“ 
 
1-во място: „БУЛ ЛИФТ” ЕООД – с комплексна оценка от 100 точки. 
 
X-та обособена позиция: Военни общежития – град Пловдив 

        
 1-во място: „ЛИФТ СЕРВИЗ” ЕООД – с комплексна оценка от 100 точки.   

 
                                                                                                                                                               

ІI. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се 
публикува в деня на издаването му в профила на купувача на URL адрес: 
http://militaryclubs.bg/node/1204. 

 

III. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото решение подлежи на 
обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 
публикуването му в профила на купувача. 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО 

                
    
   /П/  ВАЛЕРИ  СТОЯНОВ 


