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УТВЪРЖДАВАМ: Не се чете     
Цеко Минев 
Председател на Българска федерация по ски 
 

 
                                                                   ПРОТОКОЛ 

 
от работата на комисия, определена със заповед от председателя на Българска федерация по 
ски за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Наем на времеизмервателна 
техника, радиоцентър, и специализиран софтуер от FIS за обработка на резултати“ 

 
Днес, 01.02.2017 г. комисия, назначена от председателя на Българска федерация по 

ски се събра на заседание от 09:00 часа заседателната зала на адрес: гр. София, бул. 
България 81В, за да разгледа постъпилите оферти за избор на изпълнител за обществена 
поръчка с предмет: „Наем на времеизмервателна техника, радиоцентър, и специализиран 
софтуер от FIS за обработка на резултати“ 

1. Венета Димитрова – главен счетоводител 
2. Димитринка Антова - експерт 
3. Алексей Пашамов – експерт  
На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията.  
На заседанието не присъстваха представили на участниците. 
Членовете на комисията получиха списъка с участниците в процедурата и подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
 Комисията започна работа след като получи представените оферти и подписа 
декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти 17.00 ч. на 31.01.2017 г. в Българска 
федерация по ски постъпиха три оферти: 

1.  Инфоспорт ООД - вх.№044/27.01.2017 г.  
2. Опълник Софтуер България АД - вх.№045/27.01.2017 г. 
3. „Ийст Юръп Консултинг“ ЕООД  - вх.№046/27.01.2017 г. 
 
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

обяви ценовите предложения, а именно: 
„Инфоспорт“ ООД 
1. Стойност за наем на времеизмервателна техника за целия период на 

състезанието  12 500 лв. без ДДС. 
2. Стойност за наем на радиоцентър за целия период на състезанието 29 166,67 

лв. без ДДС. 
3. Стойност за наем на специализиран софтуер от ФИС за обработка на 

резултати  27 500 лв. без ДДС. 
 
„Опълник Софтуер България“ АД 
1. Стойност за наем на времеизмервателна техника за целия период на 

състезанието  12 500 лв. без ДДС. 
2. Стойност за наем на радиоцентър за целия период на състезанието 29 166,67 

лв. без ДДС. 
3. Стойност за наем на специализиран софтуер от ФИС за обработка на 
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резултати 27 500 лв. без ДДС. 
          „Ийст Юръп Консултинг“ ЕООД   

1. Стойност за наем на времеизмервателна техника за целия период на 
състезанието 12 500 лв. без ДДС. 

2. Стойност за наем на радиоцентър за целия период на състезанието 29 166,67 
лв. без ДДС. 

3. Стойност за наем на специализиран софтуер от ФИС за обработка на 
резултати 27 500 лв. без ДДС. 
 

Комисията продължи работата си на закрито заседание. 
Комисията констатира, че участниците са представили всички изискуеми документи 

и офертата отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП. 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и констатира 

следното: 
Техническото предложение на „Инфоспорт“ ООД отговаря на изискванията на 

възложителя и комисията реши да го допусне до разглеждане на ценовото предложение. 
В техническото предложение на „Опълник Софтуер България“ АД не фигурира 

описание на предложеното оборудване и характеристиките на софтуера. Комисията 
предлага участникът да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП във връзка с 
чл. 177 от ЗОП, защото е представил оферта, която на отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

В техническото предложение на „Ийст Юръп Консултинг“ ЕООД оборудване и 
софтуер не е посочено дали отговаря на изискванията на FIS. Комисията предлага 
участникът да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП във връзка с чл. 177 от 
ЗОП, защото е представил оферта, която на отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на „Инфоспорт“ 
ООД и констатира, че отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП. 

 
 Комисията направи следното класиране: 

Първо място –  „Инфоспорт“ ООД – 100 точки. 
 
На основание на направеното класиране комисията предлага на възложителя да 

определи за изпълнител и да сключи договор с класирания на първо място участник 
„Инфоспорт“ ООД. 

 
Настоящият протокол се състави на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 
Настоящият протокол е съставен на 01.02.2017 г. 

 

 
                                                                      Комисия: 

/Венета Димитрова/           Не се чете 

/Димитринка Антова /       Не се чете 

/Алексей Пашамов/           Не се чете 
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