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ДОКЛАД 
 

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“ 

 
 
На 15.07.2019 г. в 09:30 ч., в сградата на ММС, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 2, се 

проведе публично заседание на комисията, в състав: 
 
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 
за отваряне, разглеждане и оценка офертите на поканените участници и 

провеждане на преговори по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП и при условията на чл. 67 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в съответствие с 
изискванията на възложителя. 

 
По електронен път с електронен подпис на 03.07.2019 г. на основание чл. 182, ал. 1, 

т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП е изпратена покана. за участие в 
обществената поръчка до следните дружества:  

1. „Спорт Травел” ЕООД 
2. „Травел Мания Плюс“ ООД 
3. „Чайна Травъл Къмпани“ ООД 
4. “Касио Еър България” ДЗЗД 
 
До посочения в поканата краен срок за подаване на оферти – 16:00 ч. на 11.07.2019 

г. в деловодството на ММС са получени следните оферти: 
 

№ Подател на офертата Вх. № и дата на получаване 
1 „Спорт Травел” ЕООД 5/11.07.2019 г. 
2 „Травел Мания Плюс“ ООД 6/11.07.2019 г. 
3 „Чайна Травъл Къмпани“ ООД 7/11.07.2019 г. 
4 “Касио Еър България” ДЗЗД 8/11.07.2019 г. 

 



Председателят на комисията откри заседанието. След като се запознаха със списъка 
на участниците в процедурата членовете на комисията подписаха декларации относно 
липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията започна работа след като получи представените оферти и протокола по 
чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

На определената в поканата дата за провеждане на преговори – 15.07.2019 г., 09:30 
ч. се явиха представители на следните участници: 

1. Гергана Иванова –управител на „Чайна Травъл Къмпани“ ООД 
2. Стефан Йорданов –представител на управителя на „Спорт Травел” ЕООД 
3. Катрин Гергова – представител на управител на “Касио Еър България” ДЗЗД. 
 
На заседанието не присъства представител на „Травел Мания Плюс“ ООД и не 

могат да бъдат проведени преговори. За това комисията предложи офертата на този 
участник да не бъде отваряна, а същият да бъде отстранен на аргумент от чл. 67 от 
ППЗОП. 

 
Поредността на провеждане на преговорите се определи чрез жребий. Член от 

комидията написа на отделни листчета числата от 1 до 3, след което ги прегъна, така че да 
не се вижда изписаното число. Присъстващите представители на участниците, по реда на 
подаване на офертите изтеглиха листче с номер, съответстващ на реда им при провеждане 
на преговорите. Той бе определен както следва: 

 
1. Първи по реда на жребия – “Касио Еър България” ДЗЗД; 
2. Втори по реда на жребия – „Спорт Травел” ЕООД; 
3. Трети по реда на жребия – „Чайна Травъл Къмпани“ ООД. 
 
Председателят на комисията обяви пред присъстващите, че офертите ще се отворят 

по реда на жребия при провеждане на преговорите с всеки от участниците по отделно. 
При констатиране на несъответствия и липса на информация относно допустимостта на 
участниците на всеки един ще бъде дадена възможност на основание чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на индивидуалния протокол да представи 
на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация във връзка с констатираните несъответствия и липса на 
информация. 
  

I. Комисията започна провеждане на преговори с първия по реда на жребия 
участник “Касио Еър България” ДЗЗД (с партньори , като представителите на останалите 
участници напуснаха залата. Констатира, че офертата е представена в запечатана, 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и е подадена в рамките на обявения в поканата 
за участие краен срок за получаването им. Приложени са следните документи: 
 1.Опис на съдържанието;  
 2. еЕЕДОП за обединението и двамата партньори са приложени в електронен вид, 
цифрово подписани и приложени на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата; 
 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 документите отговарят на изискванията на възложителя 

и ЗОП, и реши да допусне „Касио Еър България” ДЗЗД до разглеждане на техническа 
оферта. 



 
II. Комисията започна провеждане на преговори с втория по реда на жребия 

участник „Спорт Травел” ЕООД, като представителите на останалите участници 
напуснаха залата. Констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна 
опаковка с ненарушена цялост и е подадена в рамките на обявения в поканата за участие 
краен срок за получаването им. Приложени са следните документи: 
 1. Опис на съдържанието;  
 2. ЕЕДОП – представен на електронен и хартиен 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 документите отговарят на изискванията на възложителя 

и ЗОП, и реши да допусне „Спорт Травел” ЕООД до разглеждане на техническото 
предложение. 

 
III. Комисията започна провеждане на преговори с втория по реда на жребия 

участник „Чайна Травъл Къмпани“ ООД, като представителите на останалите участници 
напуснаха залата. Констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна 
опаковка с ненарушена цялост и е подадена в рамките на обявения в поканата за участие 
краен срок за получаването им. Приложени са следните документи: 
 1. Опис на съдържанието;  
 2. ЕЕДОП – представен на електронен и хартиен 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 документите отговарят на изискванията на възложителя 

и ЗОП, и реши да допусне „Чайна Травъл Къмпани“ ООД до разглеждане на техническото 
предложение. 

 
 Доколкото всички участници се констатира, че представените отговарят на 
изискванията на възложителя и ЗОП и не са констатирани несъответствия и липса на 
информация относно допустимостта на участниците, комисията взе решение да продължи 
с етапа на преговори. 
 

IV. Комисията покани първия по жребий участник, а именно „Касио Еър България” 
ДЗЗД. Разгледа техническата оферта и 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 96 (деветдесет и шест) лв. без ДДС за настаняване на един човек пълен 
пансион. 

Представителят на участника, а именно Катрин Гергова бе попитана дали ще 
намали предложената цена, но тя отговори отрицателно. 
 Преговорите приключиха в 09:45 ч. и страните подписаха индивидуален протокол 
№ 1. 

 
V. Комисията покани втория по жребий участник, а именно „Спорт Травел” ЕООД. 

Разгледа техническата оферта и 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, а именно Стефан Йорданов бе попитан дали ще 
намали предложената цена, но той отговори отрицателно. 
 Преговорите приключиха в 10:00 ч. и страните подписаха индивидуален протокол 
№ 2. 

 
VI. Комисията покани втория по жребий участник, а именно „Чайна Травел 

Къмпани” ООД. Разгледа техническата оферта и 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 82,50 лева (осемдесет и два лева и 50 ст.) без ДДС за настаняване на един 
човек пълен пансион. 

Представителят на участника, а именно Гергана Иванова бе попитана дали ще 
намали предложената цена, но тя отговори отрицателно. 
 Преговорите приключиха в 10:15 ч. и страните подписаха индивидуален протокол 
№ 3. 

 
Комисията извърши проверка за наличието на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и 

установи, че не са налице основания за изискване на подробни писмени обосновки. 
 
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията направи следното класиране, въз 

основа на критерий „най-ниска цена“:  
Първо място – „Спорт Травел” ЕООД – 80 лв.  
Второ място – „Чайна Травел Къмпани” ООД – 82,50 лв.  
Трето място – „Касио Еър България” ДЗЗД – 96 лв. 
 
Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител и да сключи 

договор с класирания на първо място участник – „Спорт Травел” ЕООД. 
 
Настоящият доклад се състави на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с 

чл. 60 от ППЗОП. 
Настоящият доклад е съставен на 15.07.2019 г. 
 
Приложения: Индивидуални протоколи № 1, 2 и 3 от 15.07.2019 г., подписани от 

комисията и участниците. 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 


