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ПРОТОКОЛ 
 

от работата на комисия, определена със заповед от 30.06.2015 г. на председателя на 
Българска федерация ски за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга с 
предмет: „Осигуряване на хотелски и други резервации при служебни пътувания в страната 
и чужбина за нуждите на Българска федерация ски”: 

 
I заседание: 

 
Днес, 30.06.2015 г. комисия, определена със заповед от 30.06.2015 г. на председателя 

на Българска федерация 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 хотелски и други резервации 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. 

 
Членове на комисията получиха списъка с участниците в процедурата и подписаха 

декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  
Председателят откри заседанието на комисията, която започна своята работа след 

като получи представените оферти. Същите са представени в запечатани непрозрачни 
пликове и са приети във федерацията със следните входящи номера: 

1. „Травъл Ес Експрес” ЕООД – вх. № 015/24.06.2015 г. 
2. „Плутон – 1” ЕООД – вх. № 016/29.06.2015 г. 
 
В залата не присъстваха представители на участниците.  
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им във 

федерацията и започна проверка за наличие на три отделни запечатани плика и съответствие 
на съдържанието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Комисията констатира, че в офертата на Травъл Ес Експрес ЕООД се съдържат 
отделни запечатани непрозрачни пликове със съответен надпис. В съответствие с чл. 68, ал. 
4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. В 
съответствие с чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, 
съдържащи се в него. Комисията отвори плик № 1 - „Документи за подбор” и оповести 
документите, които той съдържа. Комисията направи и проверка за съответствие между 
документите, посочени в списъка на участника по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и действително 
приложените в офертата. Комисията констатира, че описаните документи са действително 
налични в офертата. 

Комисията констатира, че в офертата на „Плутон – 1” ЕООД се съдържат отделни 
запечатани непрозрачни пликове със съответен надпис. В съответствие с чл. 68, ал. 4 от ЗОП 
трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. В съответствие с 
чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
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и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 
Комисията отвори плик № 1 - „Документи за подбор” и оповести документите, които той 
съдържа. Комисията направи и проверка за съответствие между документите, посочени в 
списъка на участника по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и действително приложените в офертата. 
Комисията констатира, че описаните документи са действително налични в офертата. 

С това откритото заседание приключи и комисията пристъпи към закрито заседание, , 
за да започне проверка за наличие и пълнота в офертите на участниците на изисканите от 
Възложителя документи и за съответствието им с изискванията на Възложителя и на ЗОП. 

 
Относно офертата на Травъл Ес Експрес ЕООД комисията констатира 

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

Относно офертата на „Плутон – 1” ЕООД комисията констатира следното: 
Участникът е представил необходимите документи. Същите отговарят на изискванията на 
Възложителя и на ЗОП. 

 
 

 
 
 
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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