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УТВЪРЖДАВАМ: П.П   Дата……………2018 г. 
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 акредитация и обработка на 
резултати” 

 
Днес, 15.01.2018 г. комисия, назначена от председателя на Българска федерация ски се събра 
на заседание от 17:15 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 
акредитация и обработка на резултати” в състав: 

1. Георги Бобев – председател 
2. Димитринка Антова - експерт 
3. Дияна Тодорова - Станчева – експерт 
На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията, но 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. Същите са 
представени в запечатани непрозрачни пликове и са приети във федерацията със следните 
входящи номера:  
До крайния срок за подаване на оферти 17.00 ч. на 09.01.2018 г. и в удължения срок по чл. 
188, ал.2 от ЗОП, а именно 17.00 ч. на 15.01.2018 г. в Българска федерация ски постъпи една 
оферта от „Инфоспорт“ ООД с входящ № 056 /09.01.2018 г. 
 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение: 
1. Стойност за наем на времеизмервателна техника за целия период на състезанието 

12 500,00 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 акредитация и обработка 

на резултати 25 000,00 лв. без ДДС. 
Комисията констатира, че участникът „Инфоспорт“ ООД е представил всички 

изискуеми документи и офертата отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП. 
Участникът предлага софтуер със следните характеристики: информационна система 

за състезанията и тренировките според изискванията на ФИС; Възможност за експорт в 
реално време на данни в XML формат; Скорост на отговор не повече от 0.250 секунди на 
заявка, възможност за обработка на 1500 едновременни заявки; Осигуряване на софтуер за 
обработка на заявки и резултати и провеждане на състезания, клас - Световна купа по 
сноуборд за мъже и жени – Банско 2018 според ФИС; Съвместимост с формата на ФИС за 
ранглисти, за резултати от състезания; за заявки за участие;  
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Точност на формата на данните за дата и час 1/1000 от секундата.Осигуряване на 
интерфейс за предаване на "живо" на резултатите към сайта на ФИС, съвместим с формата 
на ФИС за резултати на "живо" и одобрен от ФИС, чрез предоставяне на еднократни име и 
парола за деня на състезанието, Осигуряване на интерфейс за предаване на "живо" на 
данните към телевизионната платформа избрана от Възложителя; Формата на видео сигнала 
във вид на SDI HD, SDI SD, канал за прозрачност, канал за видимата видео информация, 
канал за синхронизация и канал за готовата видео Осигуряване на интерфейс към 
информационната система за журналисти и медия в коментаторските кабини и прес-
центровете през http протокол и готов видео сигнал след смесване в ПТС и преди 
излъчването му в ефира; Осигуряване на софтуер за управление на достъпа до данните 
според териториален принцип и/или според правата за достъп, съобразени с правилата на 
ФИС, състезания клас - Европейска и Световна купа по ски алпийски дисциплини; 
Динамично управление на потока за достъп на данните през и от интернет към платформата 
за сайта на състезанието според разрешението за териториално разпространение на правата 
на излъчване Радиоцентър с възможност на адресиране до 40 отделни абоната, с възможност 
за обслужване на поне 4 DMR канала глас, с възможност за изключване на абонат при 
необходимост, и с възможност за запис на жури канала. Радиоцентъра трябва да може да 
поеме и организира трафика на участващите отбори и служебни лица. Необходимите 
честоти, съпътстващите лицензии и документация се осигуряват от Възложителя. 
Специализиран софтуер за извършване на акредитации за спортни прояви по правилата на 
ФИС „Акредпро“ с възможност за обслужване до 3000 акредитирани обекта. Специализиран 
екип от 12 IT специалисти практикуващи ски, с възможност за обслужване на съоръженията 
инсталирани по пистите, на не нормиран работен ден, с квалификация за управление на 
моторна шейна. 

 
На база техническото и ценово предложение комисията направи следното класиране: 

като единствен участник „ Инфоспорт “ ООД получава максимален брой точки – 100 - и е 
класиран на първо място. 

На основание на направеното класиране комисията предлага на възложителя да 
определи за изпълнител и да сключи договор с класирания на първо място участник, а 
именно „ Инфоспорт “ ООД. 

 
Настоящият протокол се състави на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 
 

   
 
                                                                Комисия: 
                                                                               /Георги Бобев/                              П.П. 

                                                                               /Димитринка Антова/                  П.П. 

                                                                               /Дияна Тодорова - Станчева/      П.П. 
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