
 

 

 

 
 

 

„ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ЕАД 
Гр. София 1606, ул. „Владайска” № 48А 

Изпълнителен директор: 952 52 15 

Централа: 952 52 15 

Факс: 952 52 57 

Е-mail: zu.sofia@intob.bg 

 

 

 

О Б Я В А 

 
При спазване разпоредбите на Закона за счетоводството, Търговския закон, Правилника за реда 

за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с 

ПМС № 112 от 23.05.2003 г., както и във връзка със Заповед на Министъра на отбраната на Република 

България ОХ-244/27.03.2014 г. за изменение и допълнение на МЗ № ОХ-137/06.03.2012 г. относно 

обявяване на Счетоводен документооборот в Министерство на отбраната, БА и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната – Глава ХІІІа „Ред за бракуване, разкомплектоване и 

унищожаване на движими вещи – частна държавна собственост в управление на Министерството на 

отбраната и второстепенните разпоредители на бюджетна издръжка към министъра на отбраната, 

самостоятелни юридически лица”,  

както и политика на публичност и пълна прозрачност, прилагайки правилата за подбор на 

изпълнители и доставчици, 

 

„ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ЕАД ГР. СОФИЯ 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМИСИЯ  

ЗА СНЕМАНЕ ОТ УПОТРЕБА, РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ И БРАКУВАНЕ  

НА ДМА, СЪОРЪЖЕНИЯ И МПС 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 
 

с предмет:     „ ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ НА ДМА ЗА ШЕВНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО, СЪОРЪЖЕНИЯ И МПС 

НА ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД” 
 

І. ОФЕРТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ: 

 В рамките на 10 (Десет) дневен срок от датата на публикацията на обявата;  

 На адрес: гр. София 1606, Столична община, район „Красно село, ул. „Владайска” 

№ 48 А, „Интендантско обслужване” ЕАД,  

 В затворен непрозрачен плик; 

 Лично от участника или от упълномощен от него представител или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка; 

 Върху плика участникът посочва: За участие в конкурс; адрес за обратна връзка; 

телефонен номер, факс номер и електронен адрес - за контакти. 

ІІ. ОФЕРТИТЕ ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ДА СЪДЪРЖАТ: 

1. Копие от лиценз за оценител. 

2. Цена за оценка на единица ДМА/съоръжение/МПС. 

3. Опит в о оценяване на ДМА/съоръжения/МПС от съответния отрасъл. 

4. Допълнителни услуги (периодични консултации, методологична помощ и други), 

свързани с оценката на ДМА/съоръжения/МПС; снемането от употреба и начина на 

унищожаването им, които няма да завишат оферираната цена за оценка на единица. 

ІІІ. ОФЕРТИТЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ, ОЦЕНЯВАТ И КЛАСИРАТ ПО КРИТЕРИЙ „НАЙ-

НИСКАТА ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА” от комисия, назначена със заповед на 

изпълнителния директор на дружеството в 7 (Седем) дневен срок след изтичане срока 

на обявата. 
 


