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ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ № 1 
 
 

 От работата на комисия, назначена с решение на председателя на Българска 
федерация по ски за разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от 
ЗОП с предмет: „Осигуряване на хотелски и други резервации при служебни пътувания в 
страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски”, открита с решение № 3 от 
дата 28.08.2019 г. на председателя на Българска федерация по ски. 
 

Днес 13.09.2019 г.; 09:30 часа в залата с адрес: гр. София, бул. България 81В, 
комисията в състав: 

1. Венета Димитрова – председател 
2. Цветан Атанасов - юрист 
3. Димитринка Антова - експерт 
4. Дияна Тодорова–Станчева – експерт 
5. Христина Грозева – външен експерт  
 
се събра на заседание за провеждане на преговори по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП при условията на чл. 67 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП) с първия по реда на жребия участник „Екстрийм Травъл“ ООД. 

От страна на участника присъства управителя – Милена Костадинова-Хоуеис. 
Поканеният участник е подал оферта, регистрирана под № 65/10.09.2019 г. Офертата е 
представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Документите са 
подадени в рамките на обявения в поканата за участие краен срок за получаването им. 

 
I. Комисията установи, че са приложени следните документи: 

 1. Списък с документите, съдържащи се в офертата;  
 2. ЕЕДОП – представен на електронен носител; 
 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

4. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 
Комисията констатира, че е представен еЕЕДОП в електронен вид, цифрово 

подписани и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 
процедурата.  

Комисията реши, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП, и 
реши да допусне участникът до разглеждане на техническа оферта. 

 
Комисията разгледа техническата оферта и установи, че предложения срок за 

потвърждаване на заявка за резервация е 6 часа. Прие, че отговаря на изискванията на 
възложителя и на ЗОП и реши да допусне участника до разглеждане на ценова оферта. 

 
Комисията отвори плика с ценовите предложения и установи, че участникът е 

предложил: 

№ Вид отстъпка Цифром Словом 

1 Процент отстъпка от цената за нощувка oт цена 
рецепция в хотел, категория минимум 3 звезди 

8% Осем на сто 



 

 
2 

2 Процент отстъпка от цената за нощувка oт цена 
рецепция в хотел, категория под 3 звезди 

8% Осем на сто 

Представителят на участника бе попитан дали ще увеличи предложената отстъпка, но 
той отговори отрицателно. 

 
 Настоящият протокол се състави на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

Настоящият протокол е съставен на 13.09.2019 г. в 9:45. 
 
 
 
 
 
Комисия:                                Участник: П.П.  
           За “ „Екстрийм Травъл“ ООД 
                                 Милена Костадинова-Хоуеис 
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. 


