
Р Е Ш Е Н И Е 
 

НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

02.08.2016 г.                                № 15024           гр. София 

 
 

Съдържание: За 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 във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП, Заповед 

№ 1081/20.07.2016 г. на заместник изпълнителния директор Валери Стоянов –– 

възложител, съгласно Заповед № 1026/08.07.2016 г. на изпълнителния директор на 

ИА „Военни клубове и военно - почивно дело”, за назначаване на комисия за 

провеждане на процедура на договаряне без обявление 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 № 13487/01.07.2016 г. на 

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

проведено договаряне от комисията с участника на 20.07.2016 г., отразено в 

Протокол № 1 и Доклад на комисията с изх. № 14976/01.08.2016 г., 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

І. За изпълнител по отделните обособени позиции на обществената 

поръчка, както следва: 

 

1. По І-ва обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София: „к.к. 

Боровец” - хотел “Олимп”, к.к. Боровец (съгласно Устройствен правилник на ИА 

„ВКВПД” /ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г. – Териториален отдел – София): 

 „НОЛА 7” ООД, ЕИК 831239547, с предложена цена: 10760.00 (десет хиляди 

седемстотин и шестдесет) лева без ДДС (12912.00 (дванадесет хиляди деветстотин и 

дванадесет) лева с ДДС). 
 

2. По ІІ-ра обособена позиция – отдел „Почивно дело”, гр. София; сектор 

„к.к. „Пампорово”: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово (съгласно Устройствен 

правилник на ИА „ВКВПД” /ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.  – Териториален отдел – 

Пловдив): 



 

 

 „НОЛА 7” ООД, ЕИК 831239547, с предложена цена: 9450.00 (девет хиляди 

четиристотин и петдесет) лева без ДДС (11340.00 (единадесет хиляди триста и 

четиридесет) лева с ДДС). 

 

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 или за прекратяване 

на процедурата.  
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