ПРОТОКОЛ №3

На 28.01.2015 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 ...............................

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на „Атлас
Травелс” ЕООД, видно от приложените към настоящия протокол списък и заверено копие на
пълномощно.
Комисията изчака до 11.10 ч. за закъснели лица, желаещи да присъстват на заседанието
по отваряне на ценовите оферти, но други лица не се явиха на заседанието и комисията
започна своята работа.
Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите оферти, както следва:
1. Ценова оферта от „Пътническа агенция Мираж” ООД
Комисията показа на присъстващите лица, че пликът с предлаганите цени от
„Пътническа агенция Мираж” ООД е с ненарушена цялост и съдържа подписите, положени
върху него на заседанието, проведено на 07.01.2015 г.
След това комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта на
„Пътническа агенция Мираж” ООД.
Участникът е поставил в плик № 3 с надпис „Плик № 3 „Предлагана цена” попълнено и
подписано ценово предложение съгласно приложение № 13.
Един от членовете на комисията прочете на присъстващите лица представеното ценово
предложение.
В ценовото предложение участникът предлага:
Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице – 5 лева;
Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при
смяна на датите на пътуването – 90 %.
Участникът в ценовото си предложение предлага преференции и облекчени условия при
изпълнението на обществената поръчка.
-

Присъстващият представител на „Атлас Травелс” ЕООД и членовете на комисията
подписаха ценовото предложение на „Пътническа агенция Мираж” ООД.
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2. Ценова оферта от „Травел Холидейс” ООД
Комисията показа на присъстващите лица, че пликът с предлаганите цени от „Травел
Холидейс” ООД е с ненарушена цялост и съдържа подписите, положени върху него на
заседанието, проведено на 07.01.2015 г.
След това комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта на
„Травел Холидейс” ООД.
Участникът е поставил в плик № 3 с надпис „Предлагана цена” попълнено и подписано
ценово предложение съгласно приложение № 13.
Един от членовете на комисията прочете на присъстващите лица представеното ценово
предложение.
В ценовото предложение участникът предлага:
Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице – 1 лв.;
Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при
смяна на датите на пътуването – 95 %.
Участникът в ценовото си предложение не предлага преференции и облекчени условия при
изпълнението на обществената поръчка.
-

Присъстващият представител на „Атлас Травелс” ЕООД и членовете на комисията
подписаха ценовото предложение на „Травел Холидейс” ООД.
3. Ценова оферта от „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД
Комисията показа на присъстващите лица, че пликът с предлаганите цени от „Юнайтед
Травъл Ейджънси” ЕООД е с ненарушена цялост и съдържа подписите, положени върху него
на заседанието, проведено на 07.01.2015 г.
След това комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта на
„Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД.
Участникът е поставил в плик № 3 с надпис „Плик № 3 „Предлагана цена” попълнено и
подписано ценово предложение съгласно приложение № 13.
Един от членовете на комисията прочете на присъстващите лица представеното ценово
предложение.
В ценовото предложение участникът предлага:
Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице – 0 лв.;
Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при
смяна на датите на пътуването – 100 %.
Участникът в ценовото си предложение предлага преференции и облекчени условия при
изпълнението на обществената поръчка.
-

Присъстващият представител на „Атлас Травелс” ЕООД и членовете на комисията
подписаха ценовото предложение на „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД.
4. Ценова оферта от „Атлас Травелс” ЕООД
Комисията показа на присъстващите лица, че пликът с предлаганите цени от „Атлас
Травелс” ЕООД е с ненарушена цялост и съдържа подписите, положени върху него на
заседанието, проведено на 07.01.2015 г.
След това комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта на
„Атлас Травелс” ЕООД.
Участникът е поставил в плик № 3 с надпис „Плик 3 Предлагана цена Атлас Травелс
ЕООД” попълнено и подписано ценово предложение съгласно приложение № 13.
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Един от членовете на комисията прочете на присъстващите лица представеното ценово
предложение.
В ценовото предложение участникът предлага:
Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице – 0 лв.;
Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при
смяна на датите на пътуването – 100%.
Участникът в ценовото си предложение предлага преференции и облекчени условия при
изпълнението на обществената поръчка.
-

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на „Атлас Травелс” ЕООД.
Пликът с надпис „Плик 3”, представен към офертата на „Клио Травел” ООД, не беше
отворен.

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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