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BG-София: 

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
67. Туризъм

Решение номер 2 от дата 03.07.2019 г. 

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176909251
BG411, Фондация София - Европейска столица на спорта, ул. Михай Еминеску 5, За: 

Дамян Диков, България 1124, София, Тел.: 088 7740800, E-mail: 

damyandikov@gmail.com, Факс: 088 7740800

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://sofia2018.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sofia2018.bg/dokumenti/.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност
Друг: спорт

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ

Вид на процедурата
Пряко договаряне

ІI.1)



IІI: Правно основание

I�: Поръчка

�л. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

Наименование
Осигуряване на хотелско настаняване за изпълнение на проект �URBAN �ONE�, 

решение за безвъзмездна помощ �  2018-2705/001-001 по Програма Еразъм �

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)
�слуги
Описание на предмета на поръчката
Изпълнителят следва да осигури хотелски резервации в София за представителите на 

12 -те дър�ави от ЕС. Резервация и настаняване хотели в категория минимум 3 

звезди, двойни и тройни стаи с вкл�чено изхранване на база Half Board � закуска и 

вечеря, както и да осигури сухи пакети за обяд на участниците. �отелът следва да е 

разполо�ен на пешеходно разстояние от Кня�евска градина, където ще се прове�дат 

мероприятията. Прогнозният брой участници е 395 души, които трябва да бъдат 

настанени за по 7 нощувки през месец 09.2019 г.

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната 
среда
НЕ

ІV.4)

�нформация относно средства от �вропейския съ�зIV.5)
Обществената поръчка е във връзка с проект и�или програма, финансиран�а 
със средства от ервопейските фондове и програми
ДА

�дентификация на проекта
проект �URBAN �ONE�, решение за безвъзмездна помощ �  2018-2705/001-001 по 

Програма Еразъм �

Разделяне на обособени позицииIV.6)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ

� отиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Поръчката е обявена на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените 

поръчки, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 64, ал. 2 и ал. 3 

от ППЗОП.

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се вкл�чва ДДС: 347294.4 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедуриIV.8)



�: � отиви

�I: Одобрявам

�II: �опълнителна информация

НЕ

� отиви за избора на процедура
обществената поръчка е за услуги по прило�ение �  2 и е на стойност по чл. 20, ал. 

2, т. 2.

V.1)

�ица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне
На основание чл. 64, ал. 1 от ППЗОП да бъдат поканени участниците, както следва: 

1. �Спорт Травел� ЕООД 2. �Травел Мания Пл�с� ООД 3. ��айна Травъл Къмпани� 

ООД 4. �Касио Еър България� ДЗЗД

V.2)

Настоящата процедура е свързана с пред�одна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален � : --

поканата за участие
документацията

�опълнителна информация
�аранция за изпълнение �частникът, избран за изпълнител, преди скл�чване на 

договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността 

на договора без ДДС под формата на парична сума, банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.

VII.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша �  18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://���.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)
�очна информация относно краен срок�крайни срокове за подаване на жалби
Настоящето решение подле�и на об�алване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП 

пред Комисията за защита на конкуренцията.

�ата на изпращане на настоящото решениеVII.4)



�III: Възложител

03.07.2019 г. 

�рите имена
Дамян Руменов Диков

VIII.1)

�лъжност
изпълнителен директор

VIII.2)


