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ПРОТОКОЛ № 2 
 

от работата на комисия, определена със заповед на 03.01.2017 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 по ски”: 

 
I заседание: 

 
Днес, 14.02.2017 г. комисия, определена със заповед от 03.01.2017 г. на председателя 

на Българска федерация по ски се събра на заседание от 12:00 часа заседателната зала на 
адрес: гр. София, бул. България 81В, за да разгледа постъпилите допълнителни документи 
към 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 по ски” в състав: 

1. Георги Бобев – председател 
2. Цветан Атанасов – юрист 
3. Венета Димитрова – главен счетоводител 
4. Димитринка Антова - експерт 
5. Петя Йорданова – експерт 
В обявения срок постъпиха допълнителни документи в запечатани непрозрачни 

пликове и са приети във федерацията със следните входящи номера: 
1. „Меркурий-97“ ЕООД – вх. № 033/28.12.2016 г. 
2. „Травъл Ес Експрес” ЕООД – вх. № 041/11.01.2017 г. 
3. „Клио Травел” ООД – вх. № 040/10.01.2017 г. 
4. „Атлас Травелс” ЕООД – вх. № 043/12.01.2017 г. 
5. „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД – вх. № 042/11.01.2017 г. 
 
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи и констатира 

следното: офертите по реда на постъпването им: 
1. Относно офертата на „Травъл Ес Експрес” ЕООД комисията констатира следното: 

Участникът е представил необходимите документи. Същите отговарят на изискванията на 
Възложителя и на ЗОП. 

2. Относно офертата на „Клио Травел” ООД комисията констатира следното: 
Участникът е представил необходимите документи. Същите отговарят на изискванията на 
Възложителя и на ЗОП. 

3. Относно офертата на „Атлас Травелс” ЕООД комисията констатира следното: 
Участникът е представил необходимите документи. Същите отговарят на изискванията на 
Възложителя и на ЗОП. 

4. Относно офертата на „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД комисията констатира 
следното: Участникът е представил необходимите документи. Същите отговарят на 
изискванията на Възложителя и на ЗОП. 

Комисията реши да допусне до разглеждане на техническите предложения на всички 
ценови предложения. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения и констатира 

следното: 
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Относно офертата на „Меркурий-97“ ЕООД комисията констатира, че техническото 
предложение отговаря на изискванията на на Възложителя и на ЗОП. 

Относно офертата на „Травъл Ес Експрес” ЕООД комисията констатира, че 
техническото предложение отговаря на изискванията на на Възложителя и на ЗОП. 

Относно офертата на „Клио Травел” ООД комисията констатира, че техническото 
предложение отговаря на изискванията на на Възложителя и на ЗОП. 

Относно офертата на „Атлас Травелс” ЕООД комисията констатира, че 
техническото предложение отговаря на изискванията на на Възложителя и на ЗОП. 

Относно офертата на „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД комисията констатира, 
че техническото предложение отговаря на изискванията на на Възложителя и на ЗОП. 

 
Комисията взе решение да допусне всички участници до отваряне на ценовите 

оферти.  
С това работата на този етап на комисията проключи и председателят насрочи 

следващото открито заседание за отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник в 
процедурата на 21.02.2017 г. в 10:00 часа на адрес: на адрес: гр. София, бул. България 81В. 
 
 
КОМИСИЯ: 

1. Георги Бобев – председател     ПП 
2. Цветан Атанасов – юрист     ПП 
3. Венета Димитрова – главен счетоводител   ПП 
4. Димитринка Антова - експерт    ПП 
5. Петя Йорданова – експерт     ПП 


