
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

от работата на комисия, определена със заповед на 30.12.2019 г. на председателя на 
Българска федерация по ски за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга с 
предмет:  
„Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно по проект „Научи се да 
караш ски“ 2020 с осем обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 - ски зона Банско 
Обособена позиция № 2 - ски зона Пампорово 
Обособена позиция № 3 - ски зона Витоша 
Обособена позиция № 4 - ски зона Боровец 
Обособена позиция № 5 - ски зона Парк Родопи 
Обособена позиция № 6 - ски зона Беклемето - Плевен 
Обособена позиция № 7 – ски зона Осогово 
Обособена позиция № 8 – ски зона Беклемето – Троян 

 
 

I заседание: 
 

Днес, 03.01.2020 г. комисия, определена със заповед от 30.12.2019 г. на председателя на 
Българска федерация по ски се събра на открито заседание от 9:00 часа в заседателната зала 
на адрес: гр. София, бул. България 81В, за да отвори ценовите предложения на допуснатия 
участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: 
„Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно по проект „Научи се да 
караш ски“ 2020 по следните позиции: 
Обособена позиция № 1 - ски зона Банско 
Обособена позиция № 2 - ски зона Пампорово 
Обособена позиция № 3 - ски зона Витоша 
Обособена позиция № 4 - ски зона Боровец 
 

 в състав: 
1. Венета Димитрова – председател 
2. Цветан Атанасов - юрист 
3. Димитринка Антова - експерт 
4. Диана Тодорова–Станчева – експерт 
5. Христина Грозева – външен експерт 

 
В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 30.12.2019 г. бе публикувано в Профил на 
купувача съобщение за отваряне на ценовите оферти. 
Председателят обяви резултатите от оценяването на офертата по другите показатели и 
отвори и обяви ценовото предложение на допуснатият участник „Калея“ ООД, а именно: 
 
1. Предлаганата цена на транспорт на децата до ски училището в Банско и обратно е 43,33 
лева без ДДС на дете. 
2. Предлаганата цена на транспорт на децата до ски училището в Пампорово и обратно е 
37,50 лева без ДДС на дете. 
3. Предлаганата цена на транспорт на децата до ски училището във Витоша и обратно е 
35,00 лева без ДДС на дете. 
4. Предлаганата цена на транспорт на децата до ски училището в Боровец и обратно е 37,50 
лева без ДДС на дете. 



 

 

 
С това откритата част на заседанието приключи и комисията продължи работата си на 
закрито заседание. Установи, че ценовото предложение отговаря на изискванията на 
възложителя и ЗОП. 
Доколкото участникът е един получава максимален брой точки съответно по показатели: 
Р1 - предложена цена на дете за Банско – 100 т. 
Р2 – предложена цена на дете за Пампорово – 100 т. 
P3 – предложена цена на дете за Витоша – 100 т. 
P4 – предложена цена на дете за Боровец – 100 т. 
 
Комплексна оценка на „Калея“ ООД е по позиции е, както следва: 

Обособена позиция № 1 - ски зона Банско – 72,70 т. 
Обособена позиция № 2 - ски зона Пампорово – 71,80 т. 
Обособена позиция № 3 - ски зона Витоша – 72,50 т. 
Обособена позиция № 4 - ски зона Боровец - 72,70 т. 

 
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията по съответните позиции класира: 

Обособена позиция № 1 - ски зона Банско - първо място - „Калея“ ООД 
Обособена позиция № 2 - ски зона Пампорово - първо място - „Калея“ ООД 
Обособена позиция № 3 - ски зона Витоша - първо място - „Калея“ ООД 
Обособена позиция № 4 - ски зона Боровец - първо място - „Калея“ ООД 

Комисията предлага на възложителят да определи за изпълнител и да сключи договор с 
съответния класиран на първо място участник. 
 
Настоящият протокол се състави на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП на 03.01.2020 г. 
 
 
 
КОМИСИЯ: 

1. Венета Димитрова – председател    П.П. 
 

2. Цветан Атанасов – юрист     П.П. 
 

3. Димитринка Антова - експерт    П.П. 
 

4. Диана Тодорова–Станчева – експерт    П.П. 
 

5. Христина Грозева – външен експерт    П.П. 
 
 
 


