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УТВЪРЖДАВАМ :
НАЧАЛНИК НА ВВМУ " Н.Й.ВАПЦАРОВ "
ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ
U)&t. .2017г.

Per.Ns ~р~

°8. .2017г.

П Р О Т О К О Л
NQ 1
от разглеждането , оценяването и класирането на предложенията по открита
процедура с предмет :
"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при
служебните пътувания в страната и чужбина".
1. Комисията назначена със Заповед на Началника на ВВМУ
„Н.Й. Вапцаров" Ns ОС-228/02.08.2017 г. за провеждане на горепосочената
процедура се събра в пълен състав в Административната сграда на ВВМУ да
извърши разглеждане , оценяване и класиране на предложенията в следния
състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : капитан I ранг Борис Димитров Борисов
и ЧЛЕНОВЕ :1. Димитър Тодоров Илиев - старши експерт, лице с
професионална компетентност ;
2. ц . сл . Милена Стоянова Банкова — главен счетоводител ;
3. ц. сл . Радко Пенев Радев — главен юрисконсулт
4. ц . сл . Мария Иванова Тачева — текнически сътрудник
като бяха извършени следните дейности :
2. В 10.00 ч . на 02.08.2017г., председателя на комисията получи от Живка
Кателиева „Завеждащ регистратура за некласифицирана информация " —
протокол по чл .48, ал . б от ППЗОП за предаване на получени оферти за
участие , след което всички членове подписаха декларации по чл .103 ал .2 от
ЗОП.

3. На
кандидатите .

отварянето

на офертите

не присъства представител

на

4. Всички оферти са подадени преди изтичане на крайния срок .
5. Посrьпилите предложения са, както следва:
Ns
1.

Подател на о е тата
„Аргус Травел Интернешънъл "

Bx.Ns
1909

дата
3 1 .07.20 1 7 г.

час
1 1 .05 ч .

1910
1912

31.07.2017г.
31.07.2017г.

1 1. ЗОч .
11.31 ч .

1911
1940

31.07.2017г.
01.08.2017г.

11.35ч .
14. ООч .

ЕООД
2.
З.
4.
5.

„Атлас Т авелс" ЕООД
Консорциум „България ер и
посока" ДЗЗД
„Т авел Холидейс " ООД
„Юзит Калърс България " ООД

б . Комисията отвори публично офертите по реда на тяхното постъпване ,
оповести тяхното съдържание и установи наличие на отделно запечатан плик
с предлагани ценови параметри на всички от изброените по горе участници .
7. Пликът с предлагани ценови параметри е подписан от трима членове
на комисията съответно председателя капитан I ранг Борис Димитров Борисов
и членовете — Радко Радев и Милена Банкова .
8. Комисията подписа „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката" на всички фирми кандидати по поредност в състава посочен в т .7.
9. След приключване на публичната част на заседанието , в закрито
заседание комисията присrьпи към разглеждане на документите по чл .39, ал .2

от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор , поставени от възложителя , при което установи :
9.1. „Аргус Травел Интернешънъл " ЕООД

Представените документи съответстват на описаните в списъка на
документите , съдържащи се в офертата.
Участника отговаря на минималните изисквания по т .8 от раздел IV на
Доку, ментация за участие . Комисията констатира, че офертата на участника
съдържа ЕЕДОП, техническо предложение и ценово предложение .

Участника

е

представил

декларация

за

конфиденциалност

на

информацията съдържаща се в техническото предложение , на основание
чл .102, ал .1 от ЗОП.
9.2. „Атлас Травелс " ЕООД

Представените докумен,ти съответстват на описаните в списъка на
документите, съдържащи се в офертата .

Участника отговаря на минималните изисквания по т .8 от раздел IV на
Документация за участие . Комисията констатира, че офертата на участника
съдържа ЕЕДОП, техническо предложение и ценово предложение .

Участника

е

представил

декларация

за

конфиденциалност

на

информацията съдържаща се в част от техническото предложение , на
основание чл .102, ал .1 от ЗОП.
~

9.3. Консорциум „България ер и посока " ДЗЗД

Представените документи съответстват на описаните в списъка на
документите , съдържащи се в офертата .
Участника отговаря на минималните изисквания по т.8 от раздел IV на
Документация за участие . Комисията констатира, че офертата на участника
съдържа ЕЕДОП на консорциума, както и ЕЕДОП на участниците в него „България ЕР" АД и „Посока ком" ООД, техническо предложение и ценово
предложение .
9.4. „ Травел Холидейс" ООД

Представените документи съответстват на описаните в списъка на
документите , съдържащи се в офертата.
Комисията констатира, че офертата на участника съдържа ЕЕДОП,
техническо предложение и ценово предложение .
В т.9 от раздел IV на Документация за участие възложителя е посочил
документите с които да се докажат минималните изисквания за технически и
професионални способности . В тях изрично е посочено , че се изисква копие

от

валидна застрахователна полица и/или договор

за задължителна

застраховка . Участникът не е представил такава полица, а сертификат за
наличието на договор за задължителна застраховка .
Комисията счита, че описания сертификат не е документа, който трябва

да бъде представен от участника и следва същия да представи копие от
валидна застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка .
9.5. „Юзит Калърс България " ООД

Представените документи съответстват на описаните в списъка на
документите , съдържащи се в офертата.
Участника отговаря на минималните изисквания по т.8 от раздел IV на
Документация за участие . Комисията констатира, че офертата на участника
съдържа ЕЕДОП, текническо предложение и ценово предложение .

Участника

е

представил

декларация

информацията съдържаща се в офертата , с
предложение , на основание чл .102, ал .1 от ЗОП.

за

конфиденциалност

изключение

на

на

ценовото

10. Комисията установй някои несъответствия с изискванията на
възложителя , поради което

РЕШИ :

Предлага на Възложителя да изпрати настоящият протокол до всички
участници с обратна разписка, като на основание чл . 54, ал .8 и ал . 9 от
ППЗОП да даде срок от 5 работни дни от получаванета на протокола, в който

кандидатите да отстранят несъответствията и представят съответните
документи в горепосоченият срок.
11. Комисията завърши настоящия протокол в 15.30 ч . на 08.08.2017 г.
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~
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