ПРОТОКОЛ №4
Днес, 24.11.2015 г., в 11.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 2 на етаж -1, в изпълнение на Решение № 694ОП/18.08.2015 г. на председателя на КФН за откриване на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на хотелско настаняване на членовете и
служителите на Комисията за финансов надзор при осъществяване на служебните им
пътувания в чужбина”, се събра на заседание, назначената със Заповед № 309/01.10.2015 г. на
председателя на КФН, комисия в състав:
Председател: ..................... заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД .........................;
Членове:
1. ..................... заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД .........................;
2. ..................... заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ..........................
Комисията констатира, че в отговор на изпратените писма за представяне на писмени
обосновки в деловодството на КФН, са постъпили както следва:
1. Запечатан плик от „АТЛАС ТРАВЕЛС” ЕООД вх. № 001/10.11.2015 г., 11.35 ч.;
2. Запечатан плик от „Плутон-1” ЕООД вх. № 002/11.11.2015 г., 13.45 ч.
1. Плик от „Атлас Травелс” ЕООД
Комисията констатира, че участникът „Атлас Травелс” ЕООД е представил в рамките
на определения му срок плик вх. № 001/10.11.2015 г., с надпис „Обосновка към оферта за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на
хотелско настаняване на членовете и служителите на Комисията за финансов надзор при
осъществяване на служебните им пътувания в чужбина”.
Председателят отвори плика и комисията констатира, че в него участникът е
представил писмена обосновка по показателя такса за обслужване при направена резервация
за едно командировано лице, независимо от броя на нощувките.
2. Плик от „Плутон-1” ЕООД
Комисията констатира, че участникът „Плутон-1” ЕООД е представил в рамките на
определения му срок плик вх. № 002/11.11.2015 г., с надпис „Обосновка за начина на
образуване на предложената от нас такса за обслужване при направена резервация за едно
командировано лице, независимо от броя на нощувките в офертата процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Осигуряване на хотелско настаняване на членовете и
служителите на Комисията за финансов надзор при осъществяване на служебните им
пътувания в чужбина”, открита с Решение № 694-ОП/18.08.2015 г. на председателя на КФН”.
Председателят отвори плика и комисията констатира, че в него участникът е
представил писмена обосновка по показателя такса за обслужване при направена резервация
за едно командировано лице, независимо от броя на нощувките.
Комисията продължи своята работа със запознаване и разглеждане на постъпилите
обосновки, изискани от комисията на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП.
1. Обосновка от „Атлас Травелс” ЕООД
Комисията се запозна, разгледа и обсъди представената писмена обосновка от „Атлас
Травелс” ЕООД, в която участникът дава обосновка по показателя такса за обслужване при
направена резервация за едно командировано лице, независимо от броя на нощувките.
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В обосновката си участникът посочва, че оферираната стойност по показателя за
оценка е формиран на базата на оценка на техническите предпоставки за изпълнение на
задачите съгласно техническото задание и отчитането на следните фактори:
- предложеното от Атлас Травелс техническо решение;
- изключително благоприятните условия на пазара предвид съществуващата
техническа обезпеченост;
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- опит на изпълнителя при изпълнението на обществената поръчка;
- професионална квалификация и опит на ангажираните в изпълнението на
обществената поръчка служители;
- специални цени и договорености с хотелите / доставчиците.
Участникът в пет точки обосновава направеното от него предложение по посочения
по-горе показател, като излага доводи, с които цели да защити:
- оригинално решение за изпълнението на обществената поръчка и предложеното от
Атлас Травелс ЕООД техническо решение;
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- икономичност и опит на изпълнителя при изпълнението на обществената поръчка;
- специални цени и договорености с хотели / доставчици;
- получаване на европейско финансиране.
На основание чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗОП, комисията приема с единодушие писмената
обосновка, в която се съдържат обективни обстоятелства свързани с икономичност при
изпълнение на обществената поръчка.
Мотиви за решението на комисията:
След запознаване и обсъждане на писмената обосновка комисията приема, че в нея не
се съдържат каквито и да било обстоятелства свързани с оригинално решение за изпълнение
на обществената поръчка, предложено техническо решение или получаване на държавна
помощ. В тази връзка комисията пристъпи към изследване налице ли са изключително
благоприятни условия за участника или икономичност при изпълнение на обществената
поръчка.
Комисията приема за обективни, посочените в нея обстоятелства, свързани с
внедрените технологии, системи за качество, броя и квалификацията на персонала, както и
възможността за предлагане на изключително атрактивни цени и условия.
2. Обосновка от „Плутон-1” ЕООД
Комисията се запозна, разгледа и обсъди представената писмена обосновка от
„Плутон-1” ЕООД, в която участникът дава обосновка по показателя такса за обслужване при
направена резервация за едно командировано лице, независимо от броя на нощувките.
В обосновката си участникът посочва, че има сключени договори с множество
резервационни системи, чрез които той реализира висок оборот от направени резервации.
Участникът твърди, че реализира високи обороти и от многостранната дейност, която
развива. Посочено е, че разходите на участника са сведени до минимум, офисът на фирмата
се намира в собствен недвижим имот, има собствена офис техника и разполага със собствен
транспорт.
На основание чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗОП, комисията приема с единодушие писмената
обосновка, в която се съдържат обективни обстоятелства свързани с икономичност при
изпълнение на обществената поръчка.
Мотиви за решението на комисията:
След запознаване и обсъждане на писмената обосновка комисията приема, че в нея не
се съдържат каквито и да било обстоятелства свързани с оригинално решение за изпълнение
на обществената поръчка, предложено техническо решение или получаване на държавна
помощ. В тази връзка комисията пристъпи към изследване налице ли са изключително
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благоприятни условия за участника или икономичност при изпълнение на обществената
поръчка.
Комисията приема за обективни, посочените в нея обстоятелства, свързани с това, че
участникът има сключени договори с множество резервационни системи, чрез които той
реализира висок оборот от направени резервации, както и обостоятелството, че разходите на
участника са сведени до минимум.
Комисията пристъпи към финансова оценка, съгласно методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата, съдържаща се в Раздел V на документацията за участие,
офертите на „Атлас Травелс” ЕООД, „Плутон-1” ЕООД и „Е-Турс” ООД.
Финансовата оценка на офертите на посочените участници е както следва:
Ф на „Атлас Травелс” ЕООД = 100 т., тъй като участникът е оферирал нулева
стойност.
Ф на „Плутон-1” ЕООД = 100 т., тъй като участникът е оферирал нулева
стойност.
Ф на „Е-Турс” ООД = 25/25 х 70 = 70 т.

Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и е съставен в един
екземпляр, който ще се съхранява към документацията по процедурата.

Председател:
заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Членове:
1. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
2. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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