Българска Федерация по Волейбол
София 1040, бул. "Васил Левски" № 75

www.volleyball.bg

тел: +359 2 902 6440

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на комисията, назначена със заповед № 34/30.03.2017 г. на Изпълнителния
директор на Българска федерация по волейбол /БФВ/ г-н Станислав Николов, за
разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез рамково споразумение с предмет на поръчката:
“Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на
Българска федерация по волейбол /БФВ/" и публикувано обявление в регистъра на АОП
№ 3994-2017-0001.
Днес, 10.04.2017 г. в гр. София, в 09.30 часа, в София 1113, ж. к. „Изток“, ул.
„Незабравка” № 25, /ниско тяло на Парк хотел „Москва“, офис на БФВ, се конституира, като
временен орган - Комисия назначена със Заповед № 34/30.03.2017 г. на Изпълнителния
директор на БФВ, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез рамково споразумение с предмет на
поръчката: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на
Българска федерация по волейбол /БФВ/", при спазване на изискванията на Закона за
обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
/ППЗОП/ и условията, определени в документацията на обществената поръчка.
КОМИСИЯТА заседава в състав:
Председател:
1. Елиз Ферихад Рушид – Външен експерт "Обществени поръчки";
и членове:
2. Валентин Валентинов Помаков – Директор направление Национален отбор – жени,
към БФВ;
3. Надежда Станимирова Драгомирова – Финансов директор, към БФВ;
4. Пламена Веселинова Стойкова – Николова – Началник отдел „Юридически“, към
БФВ;
5. Светла Петкова Петкова – Юрисконсулт - „Волей Промошън“ ЕООД;
6. Геновева Илиева Петрова – Иванска – Началник отдел „Проекти, програмиране и
договори с ММС“, към БФВ;
7. Евгени Милтонов Иванов – Администратор Национална волейболна лига мъже, към
БФВ;
Резервни членове:
1. Мила Петкова Найденова – Човешки ресурси и деловодство, към БФВ.
Председателят на комисията получи от деловодител на БФВ пликове с допълнителните
документи по чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, представени от "Бест Тур"
ЕООД, гр. София с вх. № 192/07.04.2017 г., от „Аеротур ММ“ ООД, гр. София с вх. №
193/07.04.2017 г. и от „България Ер и ПОСОКА“ ДЗЗД с вх. № 197/07.04.2017 г. Комисията
установи, че документите са представени в законоустановения срок.
Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по чл. 104,
ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП от участника "Бест Тур" ЕООД за съответствие с
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изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя,
съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в документацията на обществената
поръчка.
Комисията установи, че липсите и несъответствията, констатирани в Протокол 1 са
отстранени и участника "Бест Тур" ЕООД и се обедини единодушно, че е налице съответствие на
документите изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията пристъпи към подробно разглеждане на следващият участник документи по чл.
104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП от участника „Аеротур ММ“ ООД, гр. София за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в документацията на
обществената поръчка.
Комисията установи, че липсите и несъответствията, констатирани в Протокол 1 са
отстранени и участника „Аеротур ММ“ ООД, гр. София и се обедини единодушно, че е налице
съответствие на документите изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
Комисията пристъпи към подробно разглеждане на следващият участник документи по чл.
104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП от участника „„България Ер и ПОСОКА“ ДЗЗД
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в документацията на
обществената поръчка.
Комисията установи, че липсите и несъответствията, констатирани в Протокол 1 са
отстранени и участника „България Ер и ПОСОКА“ ДЗЗД и се обедини единодушно, че е налице
съответствие на документите изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
Комисията взе единодушно решение да допусне до по-нататъшно участие следните
оферти:
1. Оферта с вх. № 176/30.03.2017 г., постъпила в 12:20 ч. от „АЕРОТУР ММ“ ООД, гр. София;
2. Оферта с вх. № 177/30.03.2017 г., постъпила в 12:24 ч. от „КЕТИ ТРАВЪЛ“ ЕООД, гр. София;
3. Оферта с вх. № 178/30.03.2017 г., постъпила в 15:00 ч. от „АРГУС ТРАВЕЛ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, гр. София;
4. Оферта с вх. № 179/30.03.2017 г., постъпила в 15:09 ч. от „БЕСТ ТУР“ ЕООД, гр. София;
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5. Оферта с вх. № 180/30.03.2017 г., постъпила в 16:09 ч. от „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, гр.
София;
6. Оферта с вх. № 181/30.03.2017 г., постъпила в 16:15 ч. КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И
ПОСОКА“ ДЗЗД, гр. София;
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите
оферти и тяхното съответствие с предварително обявените условия на основание чл. 56, ал. 2 от
ППЗОП, както следва:
1. Оферта с вх. № 178/30.03.2017 г., постъпила в 15:00 ч. от „АРГУС ТРАВЕЛ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, гр. София.
Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че
предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на
изискванията на възложителя.
2. Оферта с вх.№ 177/30.03.2017 г., постъпила в 12:24 ч. от „КЕТИ ТРАВЪЛ“ ЕООД, гр. София.
Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че
предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на
изискванията на възложителя.
3. Оферта с вх.№ 178/30.03.2017 г., постъпила в 15:00 ч. от „АРГУС ТРАВЕЛ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, гр. София.
Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че
предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на
изискванията на възложителя.
4. Оферта с вх.№ 179/30.03.2017 г., постъпила в 15:09 ч. от „БЕСТ ТУР“ ЕООД, гр. София.
Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че
предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на
изискванията на възложителя.
5. Оферта с вх. № 180/30.03.2017 г., постъпила в 16:09 ч. от „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, гр.
София.
Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че
предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на
изискванията на възложителя.
6. Оферта с вх. № 181/30.03.2017 г., постъпила в 16:15 ч. КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И
ПОСОКА“ ДЗЗД, гр. София.
Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че
предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на
изискванията на възложителя.
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Комисията единодушно допуска до оценка на ценовите предложения на следните оферти:
1. Оферта с вх. № 176/30.03.2017 г., постъпила в 12:20 ч. от „АЕРОТУР ММ“ ООД, гр. София;
2. Оферта с вх. № 177/30.03.2017 г., постъпила в 12:24 ч. от „КЕТИ ТРАВЪЛ“ ЕООД, гр. София;
3. Оферта с вх. № 178/30.03.2017 г., постъпила в 15:00 ч. от „АРГУС ТРАВЕЛ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, гр. София;
4. Оферта с вх. № 179/30.03.2017 г., постъпила в 15:09 ч. от „БЕСТ ТУР“ ЕООД, гр. София;
5. Оферта с вх. № 180/30.03.2017 г., постъпила в 16:09 ч. от „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, гр.
София;
6. Оферта с вх. № 181/30.03.2017 г., постъпила в 16:15 ч. КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И
ПОСОКА“ ДЗЗД, гр. София.
Комисията взе решение да отвори пликовете с "Предлаганите ценови параметри" на
участниците и да извърши оценка на ценовите предложения на следващо открито заседание на
20.04.2017 г. от 10.00 ч., което ще се проведе на адрес на адрес в София 1113, ж. к. „Изток“, ул.
„Незабравка” № 25, /ниско тяло на Парк хотел „Москва“, офис на БФВ, като за това
участниците в процедурата ще бъдат уведомени съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
Комисията приключи работа на този етап на 10.04.2017 г. в 12.10 ч.
Настоящият протокол бе изготвен и подписан от членовете на комисията на 12.04.2017 г. в
09.50 ч.
Председател:
1. Елиз Ферихад Рушид – __________________________________
/п./
и членове:
2. Валентин Валентинов Помаков – ______________________________
/п./
3. Надежда Станимирова Драгомирова – ______________________________
/п./
4. Пламена Веселинова Стойкова – Николова____________________________________
/п./
5. Светла Петкова Петкова – _______________________________
/п./
6. Геновева Илиева Петрова – Иванска – _____________________________
/п./
7. Евгени Милтонов Иванов – __________________________________________
/п./
Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД
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