
 

ПРОТОКОЛ № 1 
от работата на комисия, определена със заповед № 1/18.06.2019 г. на Дамян Диков, 
изпълнителния директор на Фондация “София - Европейска столица на спорта” за избор на 
изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети 
за превоз на пътници и багаж за изпълнение на проект „URBAN ZONE”, решение за 
безвъзмездна помощ № 2018-2705/001-001 по Програма Еразъм +“ 
 

 
I заседание: 

 
Днес, 18.06.2019 г. комисия, определена със заповед № 1/18.06.2019 г. на Дамян Диков, 
изпълнителния директор на Фондация “София - Европейска столица на спорта”се събра на 
заседание от 09:00 часа заседателната зала на адрес: гр. София, ул. Михай Еминеску 5, за да 
разгледа постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга с 
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за изпълнение на 
проект „URBAN ZONE”, решение за безвъзмездна помощ № 2018-2705/001-001 по 
Програма Еразъм +“  в състав: 

1. Христина Грозева 
2. Димана Пунчева 
3. Тодор Шабански 
4. Николай Стоилов 
5. Александра Босакова 
 
В залата присъства представител на Катрин Гергова, упълномощена от Николай 

Шопов, представляващ “Касио Еър България” ДЗЗД. 
 

Членове на комисията получиха списъка с участниците в процедурата и подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2  от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Председателят откри заседанието на комисията, която започна своята работа след 
като получи представените оферти. Същите са представени в запечатани непрозрачни 
пликове и са приети във федерацията със следните входящи номера: 

1. “Чайна Травъл Къмпани” ООД – вх. № 001/  
2. “Касио Еър България” ДЗЗД – вх. № 002/  
 
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им: 
1. Комисията констатира, че офертата на “Чайна Травъл Къмпани” ООД е 

представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията отвори офертата и оповести 
нейното съдържание, като направи и проверка за съответствие между документите, 
посочени в Опис на представените документи и действително приложените в офертата и 
съдържанието на електронния носител. Констатира, че всички описани документи са 
налични в офертата на участника и съдържа отделен, запечатан, непрозрачн плик с надпис 
“Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха посочения 
плик и техническото предложение заедно с приложенията към него. Председателят 
предложи на присъствашия представител на учасници да подпише техническото и пликът с 
ценовото предложение, като същият подписа само плика. 

2. Комисията констатира, че офертата на “Касио Еър България” ДЗЗД с участници в 
обединението “Касио Еър Сервис Хизметлери Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети – Клон 
България” и “Аргус Бузнес Корпорейшън” ЕООД е представена в запечатана, непрозрачна 
опаковка. Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание, като направи и 
проверка за съответствие между документите, посочени в Опис на представените документи 



 

и действително приложените в офертата и съдържанието на електронния носител. 
Констатира, че всички описани документи са налични в офертата на участника и съдържа 
отделен, запечатан, непрозрачн плик с надпис “Предлагани ценови параметри”. Трима от 
членовете на комисията подписаха посочения плик и техническото предложение заедно с 
приложенията към него.  
 

С това откритата част на заседание приключи. 
 
 

II заседание: 
 

На 21.06.2019 г. комисията се събра да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП. 

 
Относно офертата на „Чайна Травъл Къмпани” ООД комисията констатира, че 

участникът е представил необходимите документи и същите отговарят на изискванията на 
Възложителя и на ЗОП. 

 
Относно офертата на “Касио Еър България” ДЗЗД комисията констатира, че 

участникът е представил необходимите документи и същите отговарят на изискванията на 
Възложителя и на ЗОП. 

 
 
Комисията реши да допусне двамата участници до разглеждане на техническо 

предложение. 
 

 
 
 
 
 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ 

 
 


