ПРОТОКОЛ №2
На 20.01.2015 г. в 11.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 3 на етаж -1, в изпълнение на Решение № 964ОП/07.11.2014 г. на председателя на КФН за откриване на открита 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”, се събра на заседание, назначената със Заповед № 386/23.12.2014 г. на
председателя на КФН, комисия в състав:
Председател: ................................. заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ....................
.............................................;
Членове:
1. ................. заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ..............................;
2. ................. заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ...............................
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР,
ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисията констатира, че в отговор на изпратения на 12.01.2015 г. протокол № 1 от
работата на комисията в деловодството на КФН, са постъпили както следва:
1. Запечатан плик от „Травел Холидейс” ООД, вх. № 001/14.01.2015 г., 10.20 ч.;
2. Запечатан плик от „Пътническа агенция Мираж” ООД, вх. № 002/14.01.2015 г., 14.00 ч.;
3. Запечатан плик от „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД, вх. № 003/14.01.2015 г., 12.35 ч.;
4. Запечатан плик от „Атлас Травелс” ЕООД, вх. № 004/16.01.2015 г., 14.55 ч.
Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите пликове с допълнително
представените документи.
1. Плик от „Пътническа агенция Мираж” ООД
Комисията констатира, че участникът „Пътническа агенция Мираж” ООД е представил,
в определения срок плик вх. № 002/14.01.2015 г. с надпис „Допълнително представяне на
документи по 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”.
Председателят на комисията отвори постъпилия плик и комисията установи, че в него
участникът е представил:
1. Придружително писмо;
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
3. Заверени копия на абонаментен договор № 12/2013 с „Амадеус България” ООД и
Приложение І и Приложение ІІ към договора.
Комисията констатира, че участникът е представил документите, посочени в протокол
№ 1 от работата на комисията.
С оглед извършеното разглеждане на допълнително представените документи и
документите в плик № 1, комисията констатира, че участникът „Пътническа агенция
Мираж” ООД отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя.
2. Плик от „Травел Холидейс” ООД
Комисията констатира, че участникът „Травел Холидейс” ООД е представил, в
определения срок плик вх. № 001/14.01.2015 г. с надпис „Допълнително представяне на
документи по 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”.
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Председателят на комисията отвори постъпилия плик и комисията установи, че в него
участникът е представил:
1. Списък на лицата, отговарящи за изпълнението на услугата;
2. Декларация за наличното техническо оборудване;
3. Заверено копие на Приложение ІІ към договор № 403/2013 с „Амадеус България”
ЕООД.
Комисията констатира, че участникът е представил документите, посочени в протокол
№ 1 от работата на комисията.
С оглед извършеното разглеждане на допълнително представените документи и
документите в плик № 1, комисията констатира, че участникът „Травел Холидейс” ООД
отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя.
3. Плик от „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД
Комисията констатира, че участникът „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД е
представил, в определения срок плик вх. № 003/14.01.2015 г. с надпис „Допълнително
представяне на документи по 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”.
Председателят на комисията отвори постъпилия плик и комисията установи, че в него
участникът е представил заверени копия на Приложение I и Приложение ІІ към договор №
47/2013 с „Амадеус България” ЕООД.
Комисията констатира, че участникът е представил документите, посочени в протокол
№ 1 от работата на комисията.
С оглед извършеното разглеждане на допълнително представените документи и
документите в плик № 1, комисията констатира, че участникът „Юнайтед Травъл
Ейджънси” ЕООД отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя.
4. Плик от „Атлас Травелс” ЕООД
Комисията констатира, че участникът „Атлас Травелс” ЕООД е представил, в
определения срок плик вх. № 004/14.01.2015 г. с надпис „Допълнително представяне на
документи по 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”.
Председателят на комисията отвори постъпилия плик и комисията установи, че в него
участникът е представил:
1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
2. Заверено копие на Приложение ІІ към договора № 114/2013 с „Амадеус България”
ЕООД.
Комисията констатира, че участникът е представил документите, посочени в протокол
№ 1 от работата на комисията.
С оглед извършеното разглеждане на допълнително представените документи и
документите в плик № 1, комисията констатира, че участникът „Атлас Травелс” ЕООД
отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя.
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2
На основание чл. 68, ал. 10, изречение второ от ЗОП комисията продължи своята работа
с разглеждане на документите в плик № 2 на участниците в процедурата.
При разглеждане на документите в плик № 2, комисията констатира следното:
1. Оферта вх. № 001/16.12.2014 г. от „Пътническа агенция Мираж” ООД
Участникът е поставил в плик № 2 с надпис „Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” попълнено и подписано техническо предложение и декларация по чл. 33, ал. 4 от
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ЗОП. В декларацията участникът посочва, че конфиденциален характер представлява следната
част от офертата:
1. Приложените в документацията заверени копия на договори;
2. Приложените в документацията извлечения от BSP.
Комисията констатира, че представеното техническо предложение е съгласно
приложение № 12 към документацията за участие.
Участникът предлага в техническото предложение голям брой преференции и
облекчени условия при изпълнението на обществената поръчка.
2. Оферта вх. № 002/17.12.2014 г. от „Травел Холидейс” ООД
Участникът е поставил в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката” попълнено и подписано техническо предложение.
Комисията констатира, че представеното техническо предложение е съгласно
приложение № 12 към документацията за участие.
Участникът предлага в техническото предложение преференции и облекчени условия
при изпълнението на обществената поръчка описани съвсем кратко.
3. Оферта вх. № 003/17.12.2014 г. от „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД
Участникът е поставил в плик № 2 с надпис „Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” попълнено и подписано техническо предложение.
Комисията констатира, че представеното техническо предложение е съгласно
приложение № 12 към документацията за участие.
Участникът предлага в техническото предложение голям брой преференции и
облекчени условия при изпълнението на обществената поръчка, описани подробно в
техническото му предложение.
4. Оферта вх. № 004/17.12.2014 г. от „Атлас Травелс” ЕООД
Участникът е поставил в плик № 2 с надпис „Плик 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката Атлас Травелс ЕООД” попълнено и подписано техническо предложение.
Комисията констатира, че представеното техническо предложение е съгласно
приложение № 12 към документацията за участие.
Участникът предлага в техническото предложение голям брой преференции и
облекчени условия при изпълнението на обществената поръчка.
С оглед извършените до момента действия комисията допуска до по-нататъшно
участие офертите на „Пътническа агенция Мираж” ООД, „Травел Холидейс” ООД,
„Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД и „Атлас Травелс” ЕООД.
Комисията реши заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на
допуснатите участнице да се проведе на 28.01.2015 г. от 11.00 часа, за което на основание
чл. 69а, ал. 3 от ЗОП ще бъде публикувано съобщение на профила на купувача на КФН в
раздела, касаещ настоящата обществена поръчка.
Настоящият протокол се състои от 3 страници и е съставен в един екземпляр, който
ще се съхранява към документацията по процедурата.
Председател:
Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

/П/

Членове:
1. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

/П/

2. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

/П/
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