ПРОТОКОЛ №1
На 11.01.2017 г. в 11.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 4 на етаж -1, в изпълнение на Решение № 839ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на
пътници и багаж при служебни пътувания на членовете и служителите на Комисията за
финансов надзор” и уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00061-2016-003, се
събра на заседание, назначената със Заповед № 08/11.01.2017 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;
3. .................... заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
4. .................... заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане
заседанието на комисията за отваряне н офертите.
С протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП), към който е приложено копие от регистъра на възложителя, са предадени
от служител на деловодството на КФН на председателя на комисията получени пет оферти за
участие в процедурата, както следва:
1. Оферта вх. № 001/05.01.2017 г., 12.15 ч. от „България Ер”АД;
2. Оферта вх. № 002/09.01.2017 г., 15.30 ч. от „Посока Ком” ООД;
3. Оферта вх. № 003/09.01.2017 г., 15.40 ч. от „Атлас Травелс” ЕООД;
4. Оферта вх. № 004/09.01.2017 г., 16.20 ч. от „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД;
5. Оферта вх. № 005/09.01.2017 г., 17.20 ч. от „Кети Травъл” ЕООД.
Получените опаковки с офертите на участниците са запечатани, непрозрачни, с
ненарушена цялост и с посочване на задължителните реквизити по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
В деня и часа, обявен за отваряне на офертите се яви упълномощен представител на
участника „Атлас Травелс” ЕООД. Представителят на участника представи пълномощно и се
вписа в списъка на лицата, присъстващи на заседанието по отваряне на офертите.
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за спазване на изискванията на чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
оповести тяхното съдържание, като извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик
с надпис „Предлагани ценови параметри”:
1. Оферта вх. № 001/05.01.2017 г. от „България Ер”АД:
При отварянето на офертата, комисията констатира, че същата съдържа:
1. запечатан, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП;
5. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС на представляващите
участника;
6. техническо предложение, което съдържа:
6.1. пълномощно за подписване и заверяване на офертата и подписване на договор, в
случай, че участникът бъде избран за изпълнител;
6.2. предложение за изпълнение на поръчката;
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6.3. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
6.4. декларация за срока на валидност на офертата;
6.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.
 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха плик „Предлагани ценови параметри”.
 След това комисията предостави на присъстващия представител на участника „Атлас
Травелс” ЕООД плик „Предлагани ценови параметри” за подпис и той го подписа.
 Комисията оповести съдържанието на представените документи, като констатира,
че същите отговарят на приложения опис.
 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха представеното техническо предложение.
 След това комисията предложи на присъстващия представител на участника „Атлас
Травелс” ЕООД да подпише техническото предложение и той го подписа.
2. Оферта вх. № 002/09.01.2017 г. от „Посока Ком” ООД:
При отварянето на офертата, комисията констатира, че същата съдържа:
1. запечатан, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС на представляващите
участника;
5. техническо предложение, което съдържа:
5.1. предложение за изпълнение на поръчката;
5.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
5.3. декларация за срока на валидност на офертата;
5.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.
 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха плик „Предлагани ценови параметри”.
 След това комисията предостави на присъстващия представител на участника „Атлас
Травелс” ЕООД плик „Предлагани ценови параметри” за подпис и той го подписа.
 Комисията оповести съдържанието на представените документи, като констатира,
че същите отговарят на приложения опис.
 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха представеното техническо предложение.
 След това комисията предложи на присъстващия представител на участника „Атлас
Травелс” ЕООД да подпише техническото предложение и той го подписа.
3. Оферта вх. № 003/09.01.2017 г. от „Атлас Травелс” ЕООД:
При отварянето на офертата, комисията констатира, че същата съдържа:
1. запечатан, непрозрчен плик „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, вписана в РОП под
номер 05024-2015-0002;
5. референция изх. № 2390/24.04.2015 г. издадена от Център фонд за лечение на деца,
Министерство на здравеопазването;
6. информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, вписана в РОП под
номер 00349-2013-0013;
7. информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, вписана в РОП под
номер 00210-2014-0001;
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8. декларация – справка, че участникът е член на ИАТА и притежава валидна
оторизация за работа със системата BSP и приложения – 2 броя;
9. декларация за правно-организационната форма на участника;
10. списък на задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП;
11. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС на представляващия
участника;
12. техническо предложение, което съдържа:
12.1. предложение за изпълнение на поръчката;
12.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
12.3. декларация за срока на валидност на офертата;
12.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд;
12.5. декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха плик „Предлагани ценови параметри”.
 Комисията оповести съдържанието на представените документи, като констатира, че
същите отговарят на приложения опис.
 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха представеното техническо предложение.
4. Оферта вх. № 004/09.01.2017 г. от „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД:
При отварянето на офертата, комисията констатира, че същата съдържа:
1. запечатан, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. препоръка от „Индустриал партс” ООД, издадена на 20.12.2013 г;
5. референция от „Йотов и син” ООД;
6. референция от кмета на Община Банско;
7. референция от „Беневент” ЕООД;
8. удостоверение за добро изпълнение от Министерство на туризма;
9. референция от Център за развитие на човешките ресурси;
10. референция от „Рейнбоу България” ЕООД;
11. референция от Национален статистически институт с изх. № 07-13-428/27.12.2016 г.;
12. референция от Българска федерация плувни спортове;
13. референция от Комисията за финансов надзор;
14. писмо за препоръка от ВСС;
15. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС на представляващия
участника;
16. техническо предложение, което съдържа:
16.1. предложение за изпълнение на поръчката;
16.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
16.3. декларация за срока на валидност на офертата;
16.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.
 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха плик „Предлагани ценови параметри”.
 След това комисията предостави на присъстващия представител на участника „Атлас
Травелс” ЕООД плик „Предлагани ценови параметри” за подпис и той го подписа.
 Комисията оповести съдържанието на представените документи, като констатира,
че същите отговарят на приложения опис.
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 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха представеното техническо предложение.
 След това комисията предложи на присъстващия представител на участника „Атлас
Травелс” ЕООД да подпише техническото предложение и той го подписа.
6. Оферта вх. № 005/09.01.2017 г., 17.20 ч. от „Кети Травъл” ЕООД:
При отварянето на офертата, комисията констатира, че същата съдържа:
1. запечатан, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС на представляващите
участника;
5. техническо предложение, което съдържа:
5.1. предложение за изпълнение на поръчката;
5.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
5.3. декларация за срока на валидност на офертата;
5.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.
 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха плик „Предлагани ценови параметри”.
 След това комисията предостави на присъстващия представител на участника „Атлас
Травелс” ЕООД плик „Предлагани ценови параметри” за подпис и той го подписа.
 Комисията оповести съдържанието на представените документи, като констатира,
че същите отговарят на приложения опис.
 Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха представеното техническо предложение.
 След това комисията предложи на присъстващия представител на участника „Атлас
Травелс” ЕООД да подпише техническото предложение и той го подписа.
С извършването на горните действия публичната част от заседанието на комисията
приключи и представителят на участника „Атлас Травелс” ЕООД напусна заседанието.
Комисията реши да продължи своята работа на следващо заседание на 12.01.2017 г., от
14 часа.
Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници и е съставен в един екземпляр,
който ще се съхранява към документацията по процедурата.
Председател:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

Членове:
1. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/
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