
РЕШЕНИЕ № 3 
 

гр. София, 15.07.2019 г. 
 
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), протоколи и 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“. 
 

РЕШИХ: 
 

І. Обявявам класирането на участниците във връзка с открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на хотелско настаняване за 
изпълнение на проект „URBAN ZONE”, решение за безвъзмездна помощ № 2018-
2705/001-001 по Програма Еразъм +”, както следва: 

Първо място – „Спорт Травел” ЕООД – 80 лв.  
Второ място – „Чайна Травел Къмпани” ООД – 82,50 лв.  
Трето място – „Касио Еър България” ДЗЗД – 96 лв. 
 
ІІ. Определям за изпълнител на обществената поръчка, класираният на първо място 

участник „Спорт Травел” ЕООД. 
 
ІІІ. Отстранявам участника „Травел Мания Плюс“ ООД на основание чл. 107, т. 1 

от ЗОП, тъй като не е изпълнил условие, посочено в поканата за участие в преговори, а 
именно да се яви за провеждане на преговори в указания дата, час и място. Липсата на 
представител на участника прави невъзможно изпълнението на задачите на комисията, 
определени в чл. 67, ал. 2 от ЗОП, а именно провеждане на преговори с всеки от 
участниците по отделно и съставяне на протокол, който се подписва от комисията и 
съответния участник. 

 
ІV.Настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от 

издаването му. 
 
V. Настоящето решение, докладът и протоколът от работата на комисията да бъдат 

публикувани на профила на купувача:  
https://sofia2018.bg/document-category/осигуряване-на-хотелско-настаняване/ 
 
VІ. Настоящето решение подлежи на обжалване на основание чл. 197 от ЗОП. 

 
 
 
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ 
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