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К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е   Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

   

                                                               

 

                                                             РЕШЕНИЕ №  179 

  

      от 24 април 2019 г. 

 

 

 На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108 т. 1 и чл. 109, т. 1, чл. 107, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на доклад с изх. № П-574/19.04.2019 г. и 

протоколи за проведени преговори с участници по реда на ЗОП, както и протоколи от 

22.03.2019г., 04.04.2019г. и от 15.04.2019г. от комисията по чл. 103 от ЗОП, назначена 

със Заповед РД-07-169/20.03.2019 г. на Главния секретар на Комисията за регулиране 

на съобщенията, както и цялата документация, събрана в хода на провеждането на 

откритата с Решение № 92/21.02.2019  г. на КРС процедура 

                         

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

                                                                    РЕШИ: 
 

             

1. Обявява следното класиране на участниците в процедура пряко договаряне с 

предмет:  „Организиране на събития на територията на Република България за нуждите 

на Комисия за регулиране на съобщенията": 

          1.1.„КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ“ ООД– с предложена цена 

в размер на 0, 08 лева без ДДС; 

          1.2. „МИНА ТРАВЕЛ ЕНД ИВЕНТ ГРУП“ ЕООД-с предложена цена в размер на 

13, 00 лева без ДДС; 

          1.3. „ИВЕНТ ДИЗАЙН “ ООД- с предложена цена в размер на 14, 50 лева без 

ДДС; 

          1.4. „СКАЙ ТРАВЕЛ “ ЕООД- с предложена цена в размер на 22, 50 лева без 

ДДС; 

          1.5. „МЕРКУРИЙ-97 “ ЕООД- с предложена цена в размер на 41, 92 лева без 

ДДС. 

 

Мотиви за класирането: Решението се основава на констатациите и мотивите, 

съдържащи се в доклад с изх. № П-574/19.04.2019г. и протоколи от 22.03.2019г., 

04.04.2019г. и от 15.04.2019г. на комисията по чл. 103 от ЗОП, както и цялата 

документация, събрана в хода на провеждането на откритата с Решение №  

92/21.02.2019  г. на КРС процедура. 

 

2. Определя за изпълнител „КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ“ 

ООД в процедура пряко договаряне  с предмет: „Организиране на събития на 

територията на Република България за нуждите на Комисия за регулиране на 

съобщенията". 

                       3. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване 

на договора да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % от максимално 

допустимата стойност на договора. 

             4.  Отстранява участника в процедурата „Е-ТУРС” ООД. 
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          Мотиви за отстраняването:   
      

           В условията на документацията, раздел „Изисквания към участниците“, „Лично 

състояние на участниците“, подраздел  „Други основания за отстраняване“, точка 4, 

Възложителят е посочил, че ще отстрани от процедурата „Участник, който не се е явил 

за участие в преговорите, съгласно изискванията на настоящата покана“. 

           Видно от проведените преговори, за участие в същите не се е явило дружеството 

„Е-ТУРС” ООД. Съгласно чл. 107, т. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява участник, 

който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в поканата за участие в преговори. 

           Предвид посочените мотиви и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, участникът „Е-

ТУРС” ООД се отстранява от участие в процедурата с предмет, посочен в т.  1. 

 

           5. Отстранява участника в процедурата „ПЛУТОН- 1” ЕООД. 

 

Мотиви за отстраняването:   
 

В условията на документацията, раздел „Изисквания към участниците“, „Лично 

състояние на участниците“, подраздел  „Други основания за отстраняване“, точка 4, 

Възложителят е посочил, че ще отстрани от процедурата „Участник, който не се е явил 

за участие в преговорите, съгласно изискванията на настоящата покана“. 

           Видно от проведените преговори, за участие в същите не се е явило дружеството 

„ПЛУТОН- 1” ЕООД. Съгласно чл. 107, т. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява 

участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в поканата за участие в преговори. 

           Предвид посочените мотиви и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, участникът 

„ПЛУТОН- 1” ЕООД се отстранява от участие в процедурата с предмет, посочен в т. 1. 

 

            6. Електронната преписка в „Профила на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Организиране на събития на територията на Република България за нуждите 

на Комисия за регулиране на съобщенията” е на следния електронен адрес:   

https://crc.bg/bg/statii/1641/pokana-za-uchastie-v-procedura-prqko-dogovarqne-s-predmet-

organizirane-na-sybitiq-na-teritoriqta-na-republika-bylgariq-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-

regulirane-na-syobshteniqta 

 

         Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, Република България п.к. 1000.  

 

                       

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                  (Иван Димитров) 

 

        

                   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

               (Кристина Хитрова) 

 

 

    Директор на дирекция „Правна”: 

                       (Неда Койчева) 
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