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ПРОТОКОЛ 
 

от работата на комисия, определена със заповед от 09.03.2015 г. на председателя на 
Българска федерация по ски за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга с 
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация ски”: 

 
II заседание: 

 
Днес, 13.03.2015 г. комисия, определена със заповед от 09.03.2015 г. на председателя 

на Българска федерация по ски се събра на заседание от 9:30 часа заседателната зала на 
адрес: гр. София, бул. България 81В, за да разгледа постъпилите оферти за избор на 
изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети 
за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на 
Българска федерация ски” в състав: 

1. Георги Бобев – председател 
2. Цветан Атанасов – юрист 
3. Венета Димитрова – главен счетоводител 
4. Димитринка Антова - експерт 
5. Христина Грозева – консултант. 

 
Относно офертата на Травъл Ес Експрес ЕООД комисията констатира, че Участникът 

е представил необходимите документи. Същите отговарят на изискванията на Възложителя 
и на ЗОП. Затова допуска участника до разглеждане на Плик № 2 - “Предложение за 
изпълнение на поръчката”. 

Относно офертата на Атлас Травелс ЕООД комисията констатира, че Участникът е 
представил необходимите документи. Същите отговарят на изискванията на Възложителя и 
на ЗОП. Затова допуска участника до разглеждане на Плик № 2 - “Предложение за 
изпълнение на поръчката”. 

Относно офертата на Травел холидейс ООД комисията констатира, че Участникът е 
представил необходимите документи. Същите отговарят на изискванията на Възложителя и 
на ЗОП. Затова допуска участника до разглеждане на Плик № 2 - “Предложение за 
изпълнение на поръчката”. 

 
Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на представените в 

Плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката” документи на Травъл Ес Експрес 
ЕООД. След като се запозна с представените документи комисията констатира следното, че 
предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и 
изискванията на възложителя. Комисията единодушно реши да допусне участника Травъл 
Ес Експрес ЕООД до следващия етап на процедурата – отваряне и разглеждане на ценовата 
оферта в Плик №3 – “Предлагана цена”. 

Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на представените в 
Плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката” документи на Атлас Травелс ЕООД. 
След като се запозна с представените документи комисията констатира следното, че 
предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и 
изискванията на възложителя. Комисията единодушно реши да допусне участника Травъл 
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Ес Експрес ЕООД до следващия етап на процедурата – отваряне и разглеждане на ценовата 
оферта в Плик №3 – “Предлагана цена”. 

Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на представените в 
Плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката” документи на Травел холидейс 
ООД. След като се запозна с представените документи комисията констатира следното, че 
предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и 
изискванията на възложителя. Комисията единодушно реши да допусне участника Травъл 
Ес Експрес ЕООД до следващия етап на процедурата – отваряне и разглеждане на ценовата 
оферта в Плик №3 – “Предлагана цена”. 

Комисията взе единодушно решение отварянето на ценовите оферти на допуснатите 
кандидати по обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз 
на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска 
федерация ски” да се извърши на 25.03.2015 г. от 16:00 часа на адрес: гр. София, бул. 
България № 81В. 

Работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за 
участие в обществената поръчка приключи в 11.00 часа на 20.03.2015 г. 

 
 
 
 
КОМИСИЯ: 

1. Георги Бобев – председател     П.П 
2. Цветан Атанасов – юрист     П.П 
3. Венета Димитрова – главен счетоводител   П.П 
4. Димитринка Антова - експерт    П.П 
5. Христина Грозева – консултант    П.П 
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