
П Р О Т О К О Л    № 2 
от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-50/ 30.05.2017 г. на главния 
секретар на президента на Република България за разглеждане, оценяване и класиране 
на офертите, продадени в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и 

багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители от 
Администрацията на президента“ 

 
В периода 07.06. - 08.06.2017 г., комисията проведе заседания за разглеждане на 

допълнително представените документи, за отстраняване на непълнотите, констатирани 
с Протокол № 1/ 06.06.2017 г. и за разглеждане на техническите предложения на 
участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор. 

 
I. Протокол № 1/ 06.06.2017 г. на комисията е изпратен на участниците по 

електронна поща на посочените от тях електронни адреси на 06.06.2017 г. и в същия ден 
е публикуван на профила на купувача на официалната интернет страница на 
възложителя. 

В определения с Протокол № 1/ 06.06.2017 г. срок и в съответствие с чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП в Администрацията на президента е постъпил плик с допълнително 
представени документи с вх. № 02-10-236 (7)/ 07.06.2017 г. от участника КОНСОРЦИУМ 
БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД. 

Комисията провери документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП, представени в офертата 
на КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД и допълнително представените и 
констатира, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

II. С оглед констатациите, обективирани в Протокол № 1/ 06.06.2017 г. и тези от 
раздел I. на настоящия протокол, комисията единодушно РЕШИ да разгледа 
техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва: 

1. КЛИО ТРАВЕЛ ООД 
2. Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД 

3. АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 
4. АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 

 
III. Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 

съответствието им с предварително обявените условия и установи: 
1. Участникът – КЛИО ТРАВЕЛ ООД – е представил техническо предложение, 

което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички необходими реквизити и 
предложения. Комисията констатира, че техническото предложение отговаря на 
изискванията на възложителя. 



2. Участникът - Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД – е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити и предложения. Комисията констатира, че техническото 
предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

3. Участникът - АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД – е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити и предложения. Комисията констатира, че техническото 
предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

4. Участникът - АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД – е представил техническо 
предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички необходими 
реквизити и предложения. Комисията констатира, че техническото предложение 
отговаря на изискванията на възложителя. 

 

IV. Предвид констатациите по раздел III. от настоящия протокол комисията 
единодушно РЕШИ да отвори ценовите предложения на участниците, на които 
техническите предложения съответстват с предварително обявените условия, а именно: 

1. КЛИО ТРАВЕЛ ООД 

2. Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД 
3. АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 

4. АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 
  

Предвид изложеното комисията насрочва открито заседание за отваряне и 
оповестяване на ценовите предложения на участниците на 13.06.2017 г. от 10:00 ч. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП съобщението за датата и часа и отваряне 
на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ да бъде публикувано на профила на 
купувача на възложителя. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и подписан от всички членове 
на комисията на 08.06.2017 г. 

 

 
Комисия: 
Председател: ______/П/______________ 
                       /Милен Топалов/ 
 

Членове: 

1. ________/П/________________                 2. _________/П/_______________ 
/Татяна Инчовска/    /Ани Давидкова/ 

 


