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ПРОТОКОЛ № 1 
 

от работата на комисия, определена със заповед на 04.03.2020 г. на председателя на Българска 
федерация по ски за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
оборудване и средства за поддръжката му за нуждите на Българска федерация по ски“ 
 
I заседание: 
Днес, 04.03.2020 г. комисия, определена със заповед от 04.03.2020 г. на 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 на 
обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на оборудване и средства за поддръжката 
му за нуждите на Българска федерация по ски“ 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 не присъстваха представители на участниците. 

 
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 представените оферти. Същите са представени в запечатани непрозрачни пликове и 
са приети във федерацията със следните входящи номера: 

1. „Спорт 3000” ЕООД – вх. № 071/28.02.2020 г. 
 
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им: 
1. Комисията констатира, че офертата на „Спорт 3000” ЕООД е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 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, съдържа отделен, запечатан, 
непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри” и ЕЕДОП на електронен 
носител. Трима от членовете на комисията подписаха посочения плик и техническото 
предложение заедно с приложенията към него. 

С това откритата част на заседание приключи и комисията взе решение да продължи с 
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията констатира, че „Спорт 3000” ЕООД е представил необходимите документи 
и същите отговарят на изискванията на Възложителя и на ЗОП.  

Комисията реши да допусне офертата до разглеждане на техническо предложение. 
 

КОМИСИЯ: 
1. Венета Димитрова – председател    П.П. 

 
2. Цветан Атанасов – юрист     П.П. 

 
3. Димитринка Антова - експерт     П.П. 

 
4. Дияна Тодорова–Станчева – експерт    П.П. 

 
5. Христина Грозева – външен експерт    П.П. 


