
                             

                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                       Министерство на туризма  

                         

гр. София, ул. „Съборна” 1 

www.tourism.government.bg 

 

                                                                                 

П Р О Т О К О Л     

 

от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РД-02-28-17/27.02.2015 г. на 

министъра на туризма, за провеждане на договаряне с участника „Tрафалгар Холдингс“ 

ООД, поканен за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на 

обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с 

предмет: „Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо 

изложение MITT‘2015 в Москва, Русия в периода 18-21.03.2015 г.”, открита с Решение № 

РД-02-27-13/27.02.2015 г. на министъра на туризма, за определяне условията на договора, 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие. 

 

Днес, 27.02.2015 г., 12:00 часа, в административната сграда на Министерство на 

туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна” № 1 на основание чл. 92a, ал. 2 от ЗОП се 

проведе заседание на Комисията за провеждане на договарянето с поканения, съгласно Покана 

изх. № РД-02-27-14/27.02.2015 г., участник „Tрафалгар Холдингс“ ООД, като договарянето бе 

проведено дистанционно съгласно условията и реда, указани  в поканата.  

Комисията заседава в следния състав, съгласно Заповед № РД-02-28-17/27.02.2015 г. на 

министъра на туризма: 

Председател: 

Анелия Генова - държавен експерт в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в 

туризма“  („МРИТ”) 

Членове:   

Златка Илкова – главен експерт, дирекция „МРИТ“  

Ани Хараламбиева - главен експерт, дирекция „МРИТ“‘ 

Десислава Методиева – старши експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността“; 

Ивелин Славов - началник отдел „Правни дейности и обществени поръчки” („ПДОП”), 

дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” („АПОЧР”) - юрист. 
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Всеки един от членовете на Комисията, след получаване на входящия регистър, подписа 

надлежно декларация по чл. 35 от ЗОП, след което комисията пристъпи към работа. 

 

             I. Председателят на Комисията откри заседанието и представи членовете й на 

представителя на поканения участник в договарянето, а именно: г-н  Андрю Бодмър.  

             Комисията установи, че в срока за подаване на предложението, определен в Покана изх. 

№ РД-02-27-14/27.02.2015 г., е подадена на посочения в поканата електронен адрес оферта от 

поканения участник „Tрафалгар Холдингс“ ООД като последната е заведена под № T-26-T-

34/26.02.2015 г. съгласно параметрите, дадени в поканата. 

 

       II. Членовете на комисията пристъпиха към нейното разглеждане и към проверка на 

документите, намиращи се в нея. 

            Комисията установи, че участникът е представил:  

1. Оферта на участника, съдържаща данни за лицето, което прави предложението: 

единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

седалище/адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова 

сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството) - по образец към поканата 

(Приложение № 2); 

2. Техническо предложение с описание на начина и срока за изпълнение на поръчката, 

в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно Техническата спецификация и 

поканата – свободен текст; 

3.  Ценово предложение - по образец към поканата (Приложение № 3). 

  4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. 

«а» - «д», т. 2, т. 3, т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - по образец  към поканата 

(Приложение № 4). 

 

При разглеждането на офертата комисията извърши проверка на: 

1. Съответствието на представените документи за подбор, с изискванията на 

Възложителя. 

2. Съответствието на оферирания за изпълнение обем на поръчката със зададения такъв 

и дали участникът е доказал  съответствието си с изискванията, посочени от Възложителя в 

поканата и Техническата спецификация - Приложение № 1 към последната, както и 

предложеното описание на начина на изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията 
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на изискванията, посочени от Възложителя в поканата и  Техническата спецификация - 

Приложение № 1 към последната. 

3.  Съответствието на сроковете за изпълнение на предмета на поръчката с изискванията, 

посочени от Възложителя в поканата и Техническата спецификация - Приложение № 1 към 

последната. 

4. Общата стойност на дейностите по предмета на поръчката да не надвишава 

определения за тях финансов ресурс на Възложителя в поканата, а именно: 273 816, 00 (двеста 

седемдесет и три хиляди, осемстотин и шестнадесет) лева без ДДС. 

 

III. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на всеки един от представените от 

„Tрафалгар Холдингс“ ООД документи, с изключение на техническото предложение и 

ценовото предложение, с цел да установи наличието и редовността на представените 

документи. В резултат на извършената проверка  се констатира следното: 

 Всички документи за подбор в офертата на участника, а именно:  Оферта на 

участника, съдържаща данни за лицето, което прави предложението: единен 

идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, седалище/адрес на 

управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща 

банка, имена на представляващия дружеството) - по образец към поканата (Приложение № 2); 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. «а» - 

«д», т. 2, т. 3, т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - по образец  към поканата 

(Приложение № 4), са представени редовно и отговарят по форма и съдържание на 

изискванията на Възложителя.  

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на параметрите от техническото предложение  

на „Tрафалгар Холдингс“ ООД и установи следните обстоятелства: 

Техническото предложение от офертата на „Tрафалгар Холдингс“ ООД е представено 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата и съдържа подробно описание на 

предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката и схеми за изграждане на 

националния щанд с позициониране на конструкцията в изложбения център и за всеки от 

елементите на щанда. 

Комисията установи, че има съответствие на оферирания за изпълнение обем на 

поръчката със зададения такъв от Възложителя съгласно Техническата спецификация – 

Приложение № 1 от поканата за участие в договарянето. 
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               Видно от техническото предложение на „Tрафалгар Холдингс“ ООД участникът е 

предложил срокове за изпълнение предмета на поръчката, в рамките на заложения общ срок 

за изпълнение, посочен в поканата.  

Предвид гореизложеното Комисията намира, че Техническото предложение  от офертата 

на „Tрафалгар Холдингс“ ООД отговаря на заложените от Възложителя изисквания в поканата 

за участие в договарянето, като при изготвяне на офертата си участникът се е придържал точно 

към Техническата спецификация. 

 

V. Комисията пристъпи към разглеждане  на ценовото предложение на участника, при 

което се установи, че същото е изготвено по образец - Приложение № 3 към поканата. 

Участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката в размер на 

137 583, 00 (сто тридесет и седем хиляди, петстотин осемдесет и три) евро без ДДС, 

равняващи се на 269 088, 95 (двеста шестдесет и девет хиляди, осемдесет и осем лева и 

деветдесет и пет стотинки) лева без ДДС. Последната е потвърдена от страна на 

представителя на участника като окончателна и обхваща всички предлагани от участника 

услуги в изпълнение предмета на поръчката. 

Комисията обсъди така направеното предложение и единодушно прие, че общата 

стойността на дейностите не надвишава определения за тях финансов ресурс на Възложителя, 

съгласно покана за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП, а именно: 

269 088, 95 (двеста шестдесет и девет хиляди, осемдесет и осем лева и деветдесет и пет 

стотинки) лева без ДДС. 

 

VI. След извършения преглед на офертата и с оглед на установеното изпълнение на 

условията на Възложителя, Kомисията проведе договаряне с участника за определяне 

условията на договора, съгласно условията на възложителя, посочени в поканата за участие.  

В хода на преговорите бе постигната следните договорености: 

 

1.  Договореност относно обхвата на услугата, предмет на договора: 

Изцяло съгласно изискванията на Възложителя, заложени в поканата за участие и в 

Техническата спецификация към същата. 

Преговорите между комисията, назначена със Заповед № РД-02-28-17/27.02.2015 г. и 

поканения участник „Tрафалгар Холдингс“ ООД  приключиха в 12:30 часа на 27.02.2015 г., 

като офертата на „Tрафалгар Холдингс“ ООД, беше приета.  
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2. Договореност относно начина на плащане по договора:  

Плащането на сумата, дължима на Изпълнителя, за изпълнение на поръчката, да бъде 

извършено на две части, както следва:  

- Авансово плащане: 80% от сумата, след подписване на договора; 

- Окончателно плащане: 20% от сумата, в срок до 10 (десет) работни дни след края 

на изложението и подписване на приемо-предавателен протокол за предоставената услуга. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 27.02.2015 г. от всички членове на 

Комисията и от представителя на участника „Tрафалгар Холдингс“ ООД. 

 

 

Комисия: 

Председател:  

/заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/              /П/ 

 

Членове:  

/заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/              /П/ 

/заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/              /П/ 

/заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/              /П/ 

/заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/              /П/ 

 

Представител /пълномощник/  на „Tрафалгар Холдингс“ ООД: 

/заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/              /П/ 

 

                   

 


