Българска Федерация по Волейбол
София 1040, бул. "Васил Левски" № 75

www.volleyball.bg

тел: +359 2 902 6440

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на комисията, назначена със заповед № 43/19.04.2017 г. на Изпълнителния
директор на Българската федерация по волейбол /БФВ/ г-н Станислав Николов, за
разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на
БФВ", със седем обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция № 1: "Осигуряване на хотелско настаняване три звезди в близост до
зала "Христо Ботев", гр. София";
2. Обособена позиция № 2: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "ОСЗ
Иван Вазов", гр. Стара Загора";
3. Обособена позиция № 3: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "СЗ
Дупница", гр. Дупница";
4. Обособена позиция № 4: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "СЗ
Вършец", гр. Вършец";
5. Обособена позиция № 5: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "СЗ
Багира", гр. Казанлък";
6. Обособена позиция № 6: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "Арена
Самоков", гр. Самоков";
7. Обособена позиция № 7: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "ВСК
"Белмекен", общ. Белово".
и публикувано обявление в регистъра на АОП - 03994-2017-0002.
Днес, 20.04.2017 г. в гр. София, в 11.00 часа, в София 1040, в гр. София 1113, ж. к.
„Изток“, ул. „Незабравка” № 25, /ниско тяло на Парк хотел „Москва“/, офис на БФВ, се
конституира, като временен орган - Комисия назначена със Заповед № 43/19.04.2017 г. на
Изпълнителният директор на БФВ, която да разгледа, оцени и класира офертите на
участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", със седем обособени позиции,
както следва:
1. Обособена позиция № 1: "Осигуряване на хотелско настаняване три звезди в близост до
зала "Христо Ботев", гр. София";
2. Обособена позиция № 2: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "ОСЗ
Иван Вазов", гр. Стара Загора";
3. Обособена позиция № 3: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "СЗ
Дупница", гр. Дупница";
4. Обособена позиция № 4: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "СЗ
Вършец", гр. Вършец";
5. Обособена позиция № 5: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "СЗ
Багира", гр. Казанлък";
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6. Обособена позиция № 6: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "Арена
Самоков", гр. Самоков";
7. Обособена позиция № 7: "Осигуряване на хотелско настаняване в близост до зала "ВСК
"Белмекен", общ. Белово";
при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и условията, определени в
документацията на обществената поръчка.
КОМИСИЯТА заседава в състав:
Председател:
1.Елиз Ферихад Рушид - Външен експерт "Обществени поръчки"
и членове:
2. Валентин Валентинов Помаков – Директор направление Национален отбор – жени, към
БФВ;
3. Надежда Станимирова Драгомирова – Финансов директор, към БФВ;
4. Пламена Веселинова Стойкова – Николова – Началник отдел „Юридически“, към БФВ;
5. Геновева Илиева Петрова-Иванска - Началник отдел «Проекти, програми и договори с
ММС»
Резервни членове на комисията:
6. Светла Петкова Петкова – Юрисконсулт - „Волей Промошън“ ЕООД;
7. Мила Петкова Найденова - Човешки ресурси и деловодство, БФВ;
8. Евгени Милтонов Иванов – Администратор Национална волейболна лига мъже, към
БФВ;
Председателят на комисията получи от деловодството на Българска Федерация по
Волейбол регистър на получените оферти, заедно с 3 /три/ бр. оферти.
Видно от входящият регистър, в определения срок за получаване на офертите до 17.00 ч. на
19.04.2017 г. са получени 3 /три/ оферти за участие, както следва:
1. Оферта с вх. № 209/18.04.2017 г., постъпила в 11.26 ч. от "Зорница 2001“ ООД, гр.
Казанлък.
2. Оферта с вх. № 212/19.04.2017 г., постъпила в 09.56 ч. от "Багира" ООД, гр. Стара Загора;
3. Оферта с вх. № 213/19.04.2017 г., постъпила в 15.40 ч. от „Витоша Травъл“ ООД, гр.
София.
След запознаване със списъка на участниците, по реда на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички
членове подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участниците по реда както са вписани
във входящия регистър.
1. Офертата на участника "Зорница 2001“ ООД, гр. Казанлък, е подадена в запечатана,
непрозрачна опаковка в деловодството БФВ. Посочени са наименованието на участника,
адрес, наименованието на поръчката и Обособена позиция № 5.
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Комисията на основание чл. 54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна опаковка,
оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис
"Предлагани ценови параметри".
Комисията установи, че запечатаната непрозрачна опаковка на офертата съдържа отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" на участника.
2. Офертата на участника "Багира" ООД, гр. Стара Загора, е подадена в запечатана,
непрозрачна опаковка в деловодството БФВ. Посочени са наименованието на участника,
адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, наименованието на поръчката и
Обособени позиции № 5.
Комисията на основание чл. 54, ал. З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна опаковка,
оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис
"Предлагани ценови параметри".
Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на
офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Всички членове на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" на участника.
3. Офертата на участника „Витоша Травъл“ ООД, гр. София, е подадена в запечатана,
непрозрачна опаковка в деловодството БФВ. Посочени са наименованието на участника,
адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката
и Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3, Обособена
позиция № 4, Обособена позиция № 6 и Обособена позиция № 7.
Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна опаковка,
оповести нейното съдържание и провери за наличието на 6 /шест/ отделни запечатани
пликове с надписи "Предлагани ценови параметри".
Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на
офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Всички членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис
"Предлагани ценови параметри" на участника.
С това съгласно чл.54, ал.6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължи на закрити заседания работата си по разглеждане на офертите, в
съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в
документацията на обществената поръчка.
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1. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по чл. 39,
ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника "ЗОРНИЦА 2001“ ООД, гр. Казанлък за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в документацията на
обществената поръчка.
Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в офертата
административни данни, при което установи съответствие.
При прегледа на представените документи, Комисията установи следното:
В Приложение № 2 към Документацията за участие, Стандартен образец за единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):
Приложение 2 "Единен административен документ", Част IV, Раздел В "Технически и
професионални способности", т.1 б, колона втора, участникът не е декларирал
съответното обстоятелство.
Част IV, Раздел В "Технически и професионални способности", т.6 и т. 9, участникът не е
декларирал съответните обстоятелства.
С оглед на констатираните липси и несъответствия в ЕЕДОП, Комисията не може да
направи обоснован извод, че участникът "ЗОРНИЦА 2001“ ООД, гр. Казанлък отговаря
на изискванията за допустимост по настоящата поръчка.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от
ППЗОП, Комисията определя на участника "ЗОРНИЦА 2001“ ООД, гр. Казанлък
срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол
за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация за доказване съответствието с изискванията на
Възложителя.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
2.
Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по чл.
39, ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника "БАГИРА" ООД, гр. Стара Загора за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в документацията на
обществената поръчка.
Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в офертата
административни данни, при което установи съответствие.
При прегледа на представените документи, Комисията установи следното:
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В Приложение № 2 към Документацията за участие, Стандартен образец за единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):
Приложение 2 "Единен административен документ", Част IV, Раздел В "Технически и
професионални способности", т. 6, участникът не е декларирал съответното обстоятелство.
С оглед на констатираните липси и несъответствия в ЕЕДОП, Комисията не може да
направи обоснован извод, че участникът "БАГИРА" ООД, гр. Стара Загора отговаря на
изискванията за допустимост по настоящата поръчка.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от
ППЗОП, Комисията определя на участника "БАГИРА" ООД, гр. Стара Загора срок от
5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за
представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация за доказване съответствието с изискванията на Възложителя.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
3.
Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по чл.
39, ал.2 от ППЗОП в офертата на участника „ВИТОША ТРАВЪЛ“ ООД, гр. София за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в документацията на
обществената поръчка.
Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в офертата
административни данни, при което установи съответствие.
Приложение 2 "Единен административен документ", Част IV, Раздел В "Технически и
професионални способности", т. 6 – участникът не е декларирал съответното обстоятелство
С оглед на констатираните липси и несъответствия в ЕЕДОП, Комисията не може да
направи обоснован извод, че участникът „ВИТОША ТРАВЪЛ“ ООД, гр. София, гр.
София отговаря на изискванията за допустимост по настоящата поръчка.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от
ППЗОП, Комисията определя на участника „ВИТОША ТРАВЪЛ“ ООД, гр. София
срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол
за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация за доказване съответствието с изискванията на
Възложителя.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
Настоящият протокол ще бъде изпратен до участниците в деня на публикуването му в
Профила на купувача на Българска Федерация по волейбол.
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На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията ще продължи работата си след изтичане
на допълнителния срок за представяне на документи.
Комисията приключи работа на този етап на 20.04.2017 г. в 15.30 ч.
Настоящият протокол беше съставен и подписан на 25.04.2017 г. -14,00 часа.

Председател:
1. Елиз Ферихад Рушид _______________________
/п./
Членове:
2. Валентин Валентинов Помаков _______________________
/п./
3. Надежда Станимирова Драгомирова _______________________
/п./
4. Пламена Веселинова Стойкова – Николова _______________________
/п./
5. Геновева Илиева Петрова-Иванска _______________________
/п./
Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД
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