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ДОКЛАД 
 

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” 

 
Комисията е състав: 
1. Венета Димитрова – председател 
2. Цветан Атанасов - юрист 
3. Димитринка Антова - експерт 
4. Дияна Тодорова–Станчева – експерт 
5. Христина Грозева – външен експерт  
 
Съгласно заповед на председателя на Българска федерация по ски на 18.02.2019 г. от 

10:00 ч. се събра комисия в горния състав, за да проведе договарянето за определяне 
условията на договора съгласно изискванията на възложителя и разпоредбите на ЗОП, посочени 
в поканата за участие с участника подал оферта за изпълнение на 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”. 

 
Получена е една оферта в срок на „ИНФОСПОРТ” ЕООД. Офертата съдържа всички 

изискуеми документи, които отговарят на изискванията на възложителя. 
Първоначалната оферта, направените предложение и постигнатите договорености са 

отразени в протокол от договарянето, неразделна част от текущият доклад.  
 
Договореното изпълнение включва оптимални стойности, 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. 

На основание чл. 60, ал. 9 от ППЗОП комисията предлага сключване на договор с 
единствения участник „ИНФОСПОРТ” ЕООД. Участникът отговаря на изискванията на 
възложителя. 

Настоящият доклад е съставен на основание чл. 67, ал, 6 от ППЗОП. 
Приложение: Протокол от работата на комисията. 

 
 
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. 
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