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Българска Федерация по Борба 

София 1040, бул. "Васил Левски" № 75             http://www.bul-wrestling.org/  тел: +359 2 9814513 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 390/05.07.2017 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 

  

На основание чл.106, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от Закона за обществените 

поръчки и във връзка с проведена 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 на надморска височина 400-500 м.". 

 

 

открита с Решение 308 от 01.06.2017 г. на Представляващия Българска федерация по 

борба, с уникален номер в регистъра на АОП №04039-2017-0002, като възприемам изцяло 

направените от комисията, назначена с моя Заповед № 330/19.06.2017 г. констатации, 

решения и оценки, отразени в Протокол №1, Протокол №2 и Доклад по чл. 103, ал. 3 от 

ЗОП, както и Доклад от извършена на проверка на декларирани обстоятелства от 

участници в тръжна процедура на БФБ на основание чл.63, ал. 3 от ЗОП. 

 

 
РЕШИХ: 

I. Обявявам класирането на участниците в процедурата, в съответствие с предварително 

обявените условия за участие в процедурата както следва: 

1. Класирането на участниците в откритата процедура съгласно обявения критерий "най-
ниска цена"  

 

На първо място "ЯНА ТУР" ЕООД, гр. София, ЕИК 200927333, с предложена цена 49,00 

лв. или четиридесет и девет лева с начислен ДДС. 

 

На второ място "ВЕ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, гр. София, ЕИК 203953340, с предложена цена 

50,00 лв. или петдесет лева с начислен ДДС.. 

 

II.   Определям за изпълнител на обществената поръчка "ЯНА ТУР" ЕООД, гр. 

София, ЕИК 200927333, с предложена цена 49,00 лв. или четиридесет и девет лева с 

начислен ДДС. 
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Мотиви: 

Утвърден протокол 2 от дата 28.06.2017 и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от дата 

29.06.2017г. на комисията, назначена със моя заповед № 330/19.06.2017г.  

 

Съгласно чл.109 ЗОП за определеният за изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на 

българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на 

БФБ на надморска височина 400-500 м." участник "ЯНА ТУР" ЕООД, гр. София, ЕИК 

200927333, са изпълнени следните условия: 

1.  не са налице основанията за отстраняване от процедурата, и същият отговаря на 

критериите за подбор; 

2.  офертата на участника "ЯНА ТУР" ЕООД, гр. София, ЕИК 200927333, е получила 

най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и 

избрания критерий за възлагане. 

 

III. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, настоящото Решение да 

се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата. 

 

IV. В деня на изпращането решението да се публикува в профил на купувача на купувача 

на интернет адрес http://www.bul-wrestling.org/профил на купувача/op-proceduri/op-

proceduri-hoteli/op-proceduri-hoteli-documenti/6091-хотелско настаняване-2017 

 

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията  

Адрес: гр. София, бул. "Витоша" №18  

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.срc.bg 

 

 

Срок за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото решение 

подлежи на обжалване пред КЗК в десетдневен срок от датата на получаването му.  
 
 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

                                                                                         

        /подпис и печат/ 

             /Валентин Райчев Рангелов, 

         Представляващ БФБ/ 
/ 


