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ПРОТОКОЛ 
 

от работата на комисия, назначена от председателя на Българска федерация по ски за избор 
на изпълнител чрез процедура на договаряне без предварително обявление за услуга с 
предмет: „Наем на времеизмервателна техника и специализиран софтуер от ФИС за 
обработка на резултати за нуждите на Българска федерация по ски за провеждане Световна 
купа Банско” 

 
Днес, 18.02.2019 г. комисия, назначена от председателя на Българска федерация по 

ски се събра на заседание от 10:00 часа заседателната зала на адрес: гр. София, бул. 
България 81В, за да разгледа постъпилите оферти за избор на изпълнител чрез процедура на 
договаряне без обявление за услуга с предмет: без предварително обявление за услуга с 
предмет: „Наем на времеизмервателна техника и специализиран софтуер от ФИС за 
обработка на резултати за нуждите на Българска федерация по ски за провеждане Световна 
купа Банско 2019” в състав: 

1. Венета Димитрова – председател 
2. Цветан Атанасов - юрист 
3. Димитринка Антова - експерт 
4. Дияна Тодорова–Станчева – експерт 
5. Христина Грозева – външен експерт  
В залата присъства Стоян Любомиров Атанасов в качеството си на управител на 

„ИНФОСПОРТ” ООД. 
Членове на комисията получиха списъка с участниците в процедурата и подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Председателят откри заседанието на комисията, която започна своята работа след 

като получи представената оферта. Същата е представена въз основа на покана № 
49/08.02.2019 г. запечатан непрозрачен плик и са приета във федерацията със следния 
входящ номер: 

1. „ИНФОСПОРТ” ООД – вх. № 062/15.02.2019 г., 16:50 ч. 
 
Комисията пристъпи към отваряне на офертата и започна проверка за наличните в 

пликовете документи. 
Комисията констатира, че в офертата на „ИНФОСПОРТ” ООД е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка. Отвори офертата и оповести нейното съдържание, като 
направи и проверка за съответствие между документите, посочени в Опис на представените 
документи и действително приложените в офертата. Констатира, че всички описани 
документи са налични в офертата на участника и съдържа отделени, запечатани, 
непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри” съответно за всяка позиция. 
Трима от членовете на комисията подписаха посочения плик и техническото предложение 
заедно с приложенията към него. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на плик 1 и разглеждане на документите в него. 

Установи, че всички изискуеми документи са налични и отговарят на изискванията на 
възложителя, а именно:  

1. Списък на документите съдържащи се в офертата – /Приложение № 1/;, 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 
3. Техническа оферта 
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4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и 

декларация за срока на валидност на офертата; 
6. 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; 
7. Ценова оферта  
 
Комисията пристъпи към разглеждане на представеното техническо предложение и 

установи, че отговаря на изискванията на възложителя.  
 
Комисията пристъпи към разглеждане на представеното ценово предложение и 

установи, че отговаря на изискванията на възложителя. 
Предложените стойности са, както следва:  

1. Стойност за наем на времеизмервателна техника и радиоцентър за целия 
период на състезанието 104 800 лв. без ДДС. 

2. Стойност за наем на специализиран софтуер от ФИС за обработка на 
резултати 65 000 лв. без ДДС. 

Председателят на комисията попита представителят на „ИНФОСПОРТ” ЕООД дали 
биха намалили предлаганите единични цени за изпълнение на услугата. Отговорът бе, че 
предложените стойности са оптималните за наеманото оборудване. 

 
Заседанието на комисията приключи на 18.02.2019 г. в 10:30 ч. 

 
 
КОМИСИЯ: 

1. Венета Димитрова       П.П. 
2. Цветан Атанасов       П.П. 
3. Димитринка Антова       П.П. 
4. Дияна Тодорова–Станчева     П.П. 
5. Христина Грозева       П.П. 

 
 
УЧАСТНИК:  
Стоян Любомиров Атанасов                                                                      П.П. 
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