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ДО 

Г-Н ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БФБ 

 

 

      ДОКЛАД 
 

 

от работата на комисията, назначена със заповед № 359/26.06.2017 г. на Представляващия 

Българската федерация по борба /БФБ/ г-н Валентин Райчев, за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет на поръчката "Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни 

и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите 

ги лица за нуждите на БФБ", с две обособени позиции, както следва:  

1. Обособена позиция № 1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на 

надморска височина над 2000 м.”. 

2. Обособена позиция № 2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на 

надморска височина 0-100 м.” 

 и публикувано обявление в регистъра на АОП №04039-2017-0003. 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАЙЧЕВ, 

 

На 27.06.2017 г. в гр. София, в 11.00 часа, в София 1040, бул. Васил Левски №75, сградата на 

Министерство на младежта и спорта, ет. 4, офис на БФБ, се конституира, като временен орган -  

Комисия назначена със Заповед № 359/26.06.2017г. на Представляващия БФБ, която да разгледа, 

оцени и класира офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет на поръчката "Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и 

възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за 

нуждите на БФБ", с две обособени позиции 

  

при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и условията, определени в документацията на 

обществената поръчка.  

 

КОМИСИЯТА заседава в състав: 

Председател:  

1. Росица Димитрова Стоянова  – Административен организатор 

и членове:  

2. Али Ахмед Пъръшмолла – Управител спортни дейности; 

3. Михаела Николаева Станева – Технически секретар 

Резервни членове: 

1. Тодор Иванов Тодоров – Технически организатор – спортни мероприятия; 

 

Председателят на комисията получи от деловодител на БФБ регистър на получените оферти, 

заедно с 1 бр. оферта. 

 

Видно от входящият регистър, в определения срок за получаване на офертите до 17.00 ч. на 

26.06.2017 г. е получена 1 /една/ оферта за участие, както следва: 
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1. Оферта с вх.№79а/26.06.2017г., постъпила в 15.00 ч. от "Национална спортна база" ЕАД, гр. 

София. 

 

След запознаване със списъка на участниците, по реда на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове 

подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участниците по реда както са вписани във 

входящия регистър. 

 

1. Офертата на участника "Национална спортна база" ЕАД, гр. София, е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон и електронен адрес, наименованието на поръчката и Обособени позиции 

№1 и №2.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 

оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на офертата 

съдържа два отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

С това съгласно чл.54, ал.6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

 

Комисията продължи на закрити заседания работата си по разглеждане на офертите, в 

съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в документацията на 

обществената поръчка. 

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП в офертата на участника "Национална спортна база" ЕАД, гр. София за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, съгласно 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) и условията, определени в документацията на обществената поръчка. 

 

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в офертата 

административни данни, при което установи съответствие. 

 

Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или 

други изисквания на възложителя и се обедини единодушно, че е налице съответствие на 

документите изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

Комисията допуска до по-нататъшно участие следните оферти: 
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1. Оферта с вх.№79а/26.06.2017г., постъпила в 15.00 ч. от "Национална спортна база" ЕАД, гр. 

София за Обособени позиции №№ 1 и 2. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

оферти и тяхното съответствие с предварително обявените условия на основание чл. 56, ал. 

2 от ППЗОП, както следва: 

 

1. Оферта с вх.№79а/26.06.2017г., постъпила в 15.00 ч. от "Национална спортна база" ЕАД, гр. 

София за Обособени позиции №№ 1 и 2. 

 

За Обособена позиция №1 

Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че 

предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на 

изискванията на възложителя. 

 

За Обособена позиция №2 

Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че 

предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на 

изискванията на възложителя. 

 

Комисията единодушно допуска до оценка на ценовите предложения на следните оферти: 

 

1. Оферта с вх.№79а/26.06.2017г., постъпила в 15.00 ч. от "Национална спортна база" ЕАД, гр. 

София за Обособени позиции №№ 1 и 2. 

 

Комисията взе решение да отвори пликовете с "Предлаганите ценови параметри" на участниците 

и да извърши оценка на ценовите предложения на следващо открито заседание на 05.07.2017 г. 

от 11.00 ч., което ще се проведе на адрес София 1040, бул. Васил Левски №75, сградата на 

Министерство на младежта и спорта, ет. 4, офис на БФБ, като за това участниците в процедурата 

ще бъдат уведомени съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

 

Настоящият протокол ще бъде изпратен до участниците в деня на публикуването му в 

Профила на купувача на Българска Федерация по борба. 

 

Комисията приключи работа на този етап на 30.06.2017г. в 11.10 ч. 

 

Комисията продължи работа на публично заседание  на 05.07.2017 г. в гр. София, в 11.00 часа. 

 

На заседанието присъстваха следните представители на участниците: 

 

1. Евелина Гюрова, Директор дирекция "ЕСФООПТК", представител на "Национална спортна 

база" ЕАД, гр. София 

 

Информацията за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници е 

публикувана на 30.06.2017г. на „Профила на купувача": 

http://www.bul-wrestling.org/images/OP/2017/hoteli/080617/Otvariane_ceni.pdf  

в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.  

 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 

оферти, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 3-то от ППЗОП. 
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1. Два плика „Предлагани ценови параметри“ от Оферта с вх.№79а/26.06.2017г., постъпила в 

15.00 ч. от "Национална спортна база" ЕАД, гр. София., съдържащи  

-  Ценово предложение единична цена за човек на ден за обособена позиция №1 с 

предложена цена 60.00 лв. (шестдесет лева) с начислен ДДС. 

 

-  Ценово предложение единична цена за човек на ден за обособена позиция №2 с 

предложена цена 60.00 лв. (шестдесет лева) с начислен ДДС. 

 

С това откритата част от заседанието на комисията приключи.  

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание като започна проверка на ценовите 

оферти на участниците за съответствие с условията и изискванията на възложителя и констатира, 

че същите са коректно попълнени съгласно документацията за участие. 

 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията направи следното класиране на участниците въз 

основа на критерий „най-ниска цена“. 

 

За Обособена позиция № 1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на 

надморска височина над 2000 м.”. 

 

На първо място "Национална спортна база" ЕАД, гр. София, ЕИК 831635354, с предложена цена 

60.00 лв. (шестдесет лева) с начислен ДДС. 

 

За Обособена позиция № 2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на 

надморска височина 0-100 м.” 

 

На първо място "Национална спортна база" ЕАД, гр. София, ЕИК 831635354, с предложена цена 

60.00 лв. (шестдесет лева) с начислен ДДС. 

 

На основание на направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да определи 

за изпълнител и да сключи договори с класираните на първо място участници по 

съответните обособени позиции. 

 

Настоящият доклад се състави на основание чл. 103, ал. 3 на дата 10.07.2017 г. 

 

 

Председател:  

Росица Димитрова Стоянова  __________/п/_____________ 

 

Членове:  

Али Ахмед Пъръшмолла __________/п/_____________ 

 

Михаела Николаева Станева __________/п/_____________ 

 

 

Данните са заличени на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

 


