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Рег. Ns  *3(6  /  от  i.е .  .2016г. 

РЕШЕНИЕ  
за  определяне  на  изпълнвтел  ва  обществеыата  поръчка  

На  основание  чл .92а, ал .б  от  ЗОП , протокол  с  рег . Ns 416U22.1 1.2016г . и  
доклад  с  рег . Ns 43 12/02. 1 2.20 1 бг  . на  комисията  назначена  със  заповед  Ns ОС- 
12/26.01.201 б  г. на  началника  на  ВВМУ  за  разглеждане  и  оценка  на  
преддожението  за  участие  в  процедура  на  договаряне  без  обявление  с  предмет : 
"Закупуване  на  програмно  осигуряване  за  модернизиране  на  тренажори  във  
ВВМУ  "Н .Й .Ватщаров ", 

ОБЯВЯВАМ : 

Като  възприемам  мотивите  на  комисията  за  разглеждане  и  оценка  на  
лредложението  за  участие  в  процедура  на  дотваряне  без  обявление  с  предмет : 

"Закупуване  на  програмно  осигуряване  за  модернизиране  на  тренажори  във  
ВВМУ  "Н .Й .Вапцаров ", и  като  имам  предвид  съответствието  в  пълен  обем  на  
предложената  оферта  с  изискванията  на  ВВМУ  „Н .Й.Вапцаров " 

I.Приемам  офертаrа  на  "TRANSAS MARINE" LTD — сьщата  сьответства  
в  пълен  обем  с  изискванията  на  ВВМУ  „Н .Й .Вапцаров ` ; 

II. Определям  за  изпълнител  на  обществена  поръчка  за  закупуване  на  
програмно  осиryряване  за  ыодернизяране  на  тренажори  във  ВВМУ  
"Н .Й .Вапцаров " - "TRANSAS MARINE" LTD; 



Мотивн : Офертата  на  "TRANSAS MARINE" LTD съответства  в  пълен  
обем  с  изискванията  на  ВВМУ  „Н .Й .Валцаров". 

IП . Да  се  сключи  договор  за  закупуване  на  програмно  осиryряване  за  
модерннзиране  на  тренажори  във  ВВМУ  "Н .Й .Вапцаров" c TRANЅAЅ  
MARINE" LTD; 

IV. Орган , който  отговаря  за  процедурите  по  обжапване : 
Комисия  за  защита  на  конкуренцията , с  адрес : гр . София , бул . 

"Витоша"Ns18. 

Срок  за  подаване  на  жалби  -10 дни , от  получаване .на  Решението  за  избор  
на  изпълнител . 

На  основание  чл . 92а , ал .б  от  ЗОП  настоящото  Решение  и  доклада  на  
комисията  да  се  изпрати  в  3 дневен  срок  до  участника  и  да  се  публикуват  в  
профила  на  купувача  на  ВВМУ . 

НАЧАЛЯИК  НА  ВВМУ  " Н. 

КОМОДОР  ПРОФ . Д.В. Н.  Г7 	БОЯН  МЕДНЯКАРОВ  
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