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ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ № 2 
 
 
 

 От работата на комисия, назначена с решение на изпълнителния директор на 
Фондация „София – Европейска столица на спорта“ за разглеждане и оценка на офертите и 
провеждане на преговори в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко 
договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет: “Осигуряване на хотелско настаняване за 
изпълнение на проект „URBAN ZONE”, решение за безвъзмездна помощ № 2018-2705/001-001 
по Програма Еразъм +”, открита с решение № 2 от дата 03.07.2019 г. на изпълнителния 
директор на Фондация „София – Европейска столица на спорта“. 
 

Днес 15.07.2019 г.; 09:45 часа в залата с адрес: гр. София, ул. „Михай Еминеску“ № 5, 
комисията в състав: 

Председател: 
1. Дамян Диков 
Членове:   
2. Джансу Самир 
3. Христина Грозева 
4. Николай Стоилов 
5. Александра Босакова 
 
се събра на заседание за провеждане на преговори по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП при условията на чл. 67 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП) с първия по реда на жребия участник “Спорт Травел” ЕООД. 

От страна на участника присъства управителя – Стефан Иванов Йорданов. 
Поканеният участник е подал оферта, регистрирана под № 5/11.07.2019 г. Офертата е 
представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Документите са 
подадени в рамките на обявения в поканата за участие краен срок за получаването им. 

 
I. Комисията установи, че са приложени следните документи: 

 1.Опис на съдържанието;  
 2. ЕЕДОП – представен на хартиен и електронен носител; 
 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

5. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 
Комисията констатира, че е представен еЕЕДОП в електронен вид на подходящ 

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.  
Комисията реши, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП, и 

реши да допусне участникът до разглеждане на техническа оферта. 
 
Комисията разгледа техническата оферта, прие, че отговаря на изискванията на 

възложителя и на ЗОП и реши да допусне участника до разглеждане не ценова оферта. 
 
Комисията отвори плика с ценовите предложения и установи, че участникът е 

предложил 80 (осемдесет) лв. без ДДС за настаняване на един човек пълен пансион. 
Представителят на участника бе попитан дали ще намали предложената цена, но той 

отговори отрицателно. 
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 Настоящият протокол се състави на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 
Настоящият протокол е съставен на 15.07.2019 г. в 10:00. 

 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 


