РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е
No 530-ОП
София 27.03.2017 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5, чл. 108, т. 1, чл. 109 и чл. 181, ал. 6 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с процедура „публично състезание”
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”, с прогнозна стойност 130 000 лв. без
ДДС, открита с Решение № 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на Комисията за
финансов надзор (КФН) и уникален номер в Регистъра на обществените поръчки:
00061-2016-003, Обявление за обществената поръчка № 761770 от 08.12.2016 г., и с
оглед извършеното разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в
процедурата, отразени в Протокол № 1/11.01.2017 г., Протокол № 2/12.01.2017 г.21.01.2017 г., Протокол № 3/15.02.2017 г., Протокол № 4/22.02.2017 г., Протокол №
5/16.03.2017 г. и утвърден Протокол от 22.03.2017 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП на
комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите,
назначена със Заповед № 08/11.01.2017 г. на председателя на КФН, изменена със
Заповед № 82/22.02.2017 г. и Заповед № 112/15.03.2017 г.,
ОБЯВЯВАМ
Класирането на участниците в процедурата въз основа на оценка на офертите
по критерий за възлагане „ниво на разходите”:
1. „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД с комплексна оценка 100 т.;
2. „България Ер”АД с комплексна оценка 81 т.;
3. „Кети Травъл” ЕООД с комплексна оценка 56,67 т.;
4. „Посока Ком” ООД с комплексна оценка 55,4 т.;
5. „Атлас Травелс” ЕООД с коплексна оценка 46,18 т.
Въз основа на посоченото по-горе класиране,
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място
участник „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД.
Електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача на КФН
е на адрес: http://www.fsc.bg/bg/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2016/razdel-30sazdaden-na-21-11-2016-g-publichno-sastezanie-za-obshtestvena-porachka-s-predmetosiguryavane-na-samoletni-bileti-za-prevoz-po-vazduh-na-patnitsi-i-bagazh-pri-sluzhebnipatuvaniya-na-chlenovete-i-sluzhitelite-na-komisiyata-za-finansov-nadzor/
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП решението може да бъде обжалвано пред
Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок от получаването му.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на
участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му, по някой от посочените
в чл. 43, ал. 2 от ЗОП начини, като в деня на изпращането му да бъде публикувано в
профила на купувача на КФН в електронната преписка на поръчката.
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