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ПРОТОКОЛ 

№2 

 

от заседание на комисията, назначена със заповед № 568/31.10.2019 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 №04039-2019-0002. 

 

Днес, 06.11.2019 г. в гр. София, в 14.00 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 568/31.10.2019 на Представляващия БФБ, която да разгледа, оцени 

и класира офертите на участниците в 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 

 

На заседанието не присъстваха следните представители на участниците: 

 

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

публикувана на 04.11.2019г. на „Профила на купувача": 

https://www.bul-wrestling.org/images/OP/2019/Hoteli/3_Lots/Otvariane_ceni_2L.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. 

 

1. Плик „Предлагани ценови параметри“ от Оферта с .№111/25.11.2019г., постъпила в 15.21 ч. от 

"Национална спортна база" ЕАД, гр. София, съдържащ  

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

предложена цена 72.00 лв. (седемдесет и два лева) с начислен ДДС. 

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

предложена цена 72.00 лв. (седемдесет и два лева) с начислен ДДС. 
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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“. 

 

КОМИСИЯТА КЛАСИРА: 

 

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 

72.00 лв. (седемдесет и два 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 

72.00 лв. (седемдесет и два лева) с начислен ДДС. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание на направеното класиране, и на основание чл. 

60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител и 

да сключи договори с класирания на първо място участник. 

 

Решението на комисията бе взето единодушно. 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП на 06.11.2019 г. в 16.15 ч. 

 

 

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 

 

 


