РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е
No 935-ОП
София 01.12.2015 г.
На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във
връзка с открита по вид 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 Комисията за финансов надзор
(КФН) – възложител на обществената поръчка и Обявление за обществената поръчка от
18.08.2015 г., и с оглед извършеното разглеждане, оценяване и класиране на офертите
на участниците в процедурата, отразено в Протокол №1 за работата от 02.10.2015 г. и
21.10.2015 г., Протокол № 2/02.11.2015 г., Протокол № 3/06.11.2015 г., Протокол №
4/24.11.2015 г. и Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите от
25.11.2015 г. на комисията за провеждане на процедурата, назначена със Заповед №
309/01.10.2015 г. на председателя на КФН,
ПОСОЧВАМ,
че в т. II.1.5 на обявлението за обществената поръчка е посочено, че съгласно
чл.16г, ал.6 от ЗОП, когато в процедурата участват едно или повече специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от
Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава-членка на
Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на
изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и
оценяват. В т. III.2.4 на обявлението за обществената поръчка е посочено, че поръчката
е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с
увреждания. Офертите на участниците – „Плутон-1” ЕООД, „Е-Турс” ООД и „АТЛАС
ТРАВЕЛС” ЕООД отговарят на изискванията на възложителя, поради което офертата
на „Деа Травъл” ООД не е разгледана.
ОБЯВЯВАМ
Класираните участници в процедурата въз основа на оценка на офертите по
критерий „икономически най-изгодна оферта”, както следва:
1. „Атлас Травелс” ЕООД с комплексна оценка 96,5 т.;
2. „Е-Турс” ООД с комплексна оценка 84 т.;
3. „Плутон-1” ЕООД с комплексна оценка 76,9 т.
Въз основа на горното класиране,
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка „Атлас Травелс” ЕООД, ЕИК
130026450, със седалище и адрес на управление: гр. София 1434, район Витоша, ж.к.
„Симеоново”, бул. „Симеоновско шосе” № 276.
На основание чл. 120 от ЗОП решението може да бъде обжалвано пред
Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок от получаването му.
На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на
участниците в процедурата.
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