
ПРОТОКОЛ № 2 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги, свързани 
с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на Министерство на 

енергетиката" 

На 22.12.2015 год. в 10:30 часа в стая № 504 на V етаж в сградата на Министерство на 
енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-548 от 
10.11.2015 г. на Главния секретар на министерство на енергетиката във връзка с Решение № 
Е-РД-16-478 от 29.09.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 
с горепосочения предмет се проведе закрито заседание на Комисия в състав: 

Председател: Жени Човалинова - началник на отдел „ПОА", дирекция "Правна"; 
Членове: 

1. Мария Андонова - директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол"; 
2. Росица Алексиева - главен юрисконсулт в отдел „ПОА", дирекция "Правна"; 
3. Теодора Зафирова - държавен експерт, дирекция „Връзки с обществеността и протокол"; 
4. Галина Орешарска, главен експерт в дирекция „Финанси и управление на собствеността". 

Резервни членове: 
1. Ренате Иванова - младши експерт, дирекция Връзки с обществеността и протокол"; 
2. Емилия Гюрова - младши експерт, дирекция „Финанси и управление на собствеността"; 
3. Галина Въловска - старши юрисконсулт в отдел „ПОА", дирекция „Правна". 

Поради присъствие на всички редовни членове на комисията не се наложи участие на 
резерви членове в заседанието на комисията. 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП на 11.12.2015 г., комисията изпрати Протокол № 1 до 
всички участници в процедурата и ги публикува в профила на купувача. 

С Протокол N? 1 комисията изиска от участниците „България EP" АД, „Травел 
Холидейс" ООД и „Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД в срок до пет работни дни от 
получаването на протокола да представят допълнителни документи, посочени изчерпателно в 
Протокол № 1 от работата на комисията. 

В указания от комисията срок, определен за получаване на липсващите документи, 
както и документите с отстранени несъответствия с критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, в деловодството на Министерство на енергетиката са постъпили допълнително 
изисканите документи от следните участници: 

1. „Травел Холидейс" ООД, гр. Бургас - вх. № Е-26-Т-668/14.12.2015 г.;10:04 ч.; 
2. „Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД, гр. София - вх. № Е-26-А-315/16.12.2015 

г.;15:2б ч.; 
3. „ България Ер" АД, гр. София - вх. № Е-26-Б-638/17.12.2015 г.;16:00 ч.; 
След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на 

постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1 и чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, комисията констатира следното: 

Допълнително представените документи от участниците са представени в указания 
срок, поради което комисията реши, че същите следва да бъдат взети под внимание при 
последващата проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите 
за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие и изискванията на Закона 
за обществените поръчки, както следва: 

3§ УЧМТНИК № I црългерия ЕР" АД: 
С Протокол № 1 комисията изиска от участника допълнително да представи: 
1. Ново коректно попълнено Приложение № 1 - „Представяне на участника", в което 

участникът да посочи срок на валидност на офертата подадена в настоящата обществена 
поръчка; 

2. Нова коректно попълнена Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, в която участникът 
да посочи действителният собственик на клиента - юридическо лице при спазване указанията 
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т възложителя, посочени в Приложение № 13- под черта. 
Комисията установи, че с допълнение към Плик № 1 „ Д о к у м е н т и за подбор" вх. Е-26-

А-638/17.12.2015 г., 16:00 ч, участника е представил: 
• Ново коректно попълнено Приложение № 1 - „Представяне на участника" по образец 

на възложителя, в което участникът е посочил срок на валидност на офертата 
подадена в настоящата обществена поръчка; 

• Нови коректно попълнени Декларации по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - 3 (три) броя, в които 
участникът е посочи действителният собственик на клиента - юридическо лице при 
спазване указанията на възложителя, посочени в Приложение № 13- под черта. 

ИЗРОДИ Ш комисията: 
Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание 

за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел 5 „Основания за отстраняване" 
от документацията за участие. Въз основа на гореизложеното и предвид установеното 
съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 
от ЗОП, Комисията допуска участника до разглеждане на документите в Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката". 

ШччкттШ 2 Лравел Хотший^ QQfl-' 

С Протокол № 1 комисията изиска от участника допълнително да представи документ 
или сертификат, удостоверяващ членство или акредитация в Международната асоциация за 
въздушен транспорт IATA. 

Комисията установи, че с допълнение към Плик № 1 „Документи за подбор" вх. Е -26-
Т-668/14.12.2015 г., 10:04 ч., участника е представил заверено копие на сертификат, 
удостоверяващ членството на участника в Международната асоциация за въздушен транспорт 
IATA. 

Изводи h i ттжтт*; 
Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание 

за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел 5 „Основания за отстраняване" 
от документацията за участие. Въз основа на гореизложеното и предвид установеното 
съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 
от ЗОП, Комисията допуска участника до разглеждане на документите в Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката" . 

За участник № 4 „АРГУС Тоавел Интернешънъл" ЕООД: 
С Протокол № 1 комисията изиска от участника допълнително да представи заверено 

копие на Банкова гаранция № 961DGI1130310001 или валидна застрахователна полица или 
договор за задължителна застраховка към ИАТА, които да удостоверят професионалната 
отговорност участника в качеството му на IATA агент за издаване на документи за пътнически 
въздушен транспорт. 

Комисията установи, че с допълнение към Плик № 1 „Документи за подбор'4 вх. Е -26-
А-315/16.12.2015 г., 15:26 ч., участника е представил: 

Заверено копие на Банкова гаранция № 961DGI1130310001, придружена от превод; 
Заверено копие на изменение № 1 към Банкова гаранция № 961DGI1130310001 от 

дата 05.12.2013, придружено от превод; 
Заверено копие на изменение на Банкова гаранция № 961DGI1130310001 от дата 

28.04.2014, придружено от превод; 
Заверено копие на изменение на Банкова гаранция № 961DGI1130310001 от дата 

05.03.2015, придружено от превод; 
Писмо от ИАТА, изискващо увеличаване на Банкова гаранция № 961DGI1130310001 с 

12 000 лева със срок на предоставяне на гаранцията 08.01.2016 г. Удостоверяващо 
продължаване на ИАТА правата на „Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД, като IATA агент за 
издаване на документи за пътнически въздушен транспорт за 2016 година, придружено от 
превод; 

Копие на изменение на Банкова гаранция № 961DGI1130310001 с 12 000 лева със 
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срок на валидност 04.03.2017 г., от дата 15.12.2015 г. 
ИЗРОДИ на кдни^ията: 
Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание 

за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел 5 „Основания за отстраняване" 
от документацията за участие. Въз основа на гореизложеното и предвид установеното 
съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 
от ЗОП, Комисията лопуска участника до разглеждане на документите в Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката". 

След извършване на горепосочените действия, на основание чл. 68, ал. 10 от 
ЗОП, комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 
документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" от офертите на 
участниците в процедурата, както следва: 

Участник № г - „ s w a p * * цр" дд= 

Плик № 2 на участникът съдържа: 
1. Техническо предложение изготвено по образец на възложителя - Приложение № 6 

към документацията за участие. 
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 
След извършената проверка на техническото предложение, комисията установи, че то 

съответства на Условията на Възложителя посочени в Раздел 9 „Техническа спецификация. 
Изисквания за изпълнение на поръчката44 от документацията за участие в процедурата. 

С оглед гореизложеното, Комисията лопуска участника в процедурата „България ЕР44 

АД до по-нататъшно участие в процедурата. 
31 Wmmmm IP г - п Т т ш т ходидайс" ООД; 

Плик № 2 на участникът съдържа: 
Техническо предложение изготвено по образец на възложителя - Приложение № 6 

към документацията за участие. 
След извършената проверка на техническото предложение, комисията установи, че то 

съответства на Условията на Възложителя посочени в Раздел 9 „Техническа спецификация. 
Изисквания за изпълнение на поръчката" от документацията за участие в процедурата. 

С оглед гореизложеното, Комисията лопуска участника в процедурата „Травел 
Холидейс44 ООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

Зи Участник IP 3 - «Атлас Tpifg/ic" EQQfl; 

Плик № 2 на участникът съдържа: 
1. Техническо предложение изготвено по образец на възложителя - Приложение № 6 

•съм документацията за участие. 
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 
След извършената проверка на техническото предложение комисията установи, че то 

съответства на Условията на Възложителя посочени Раздел 9 „Техническа спецификация. 
Изисквания за изпълнение на поръчката44 от документацията за участие в процедурата. 

С оглед гореизложеното, Комисията лопуска участника в процедурата „Атлас Травелс44 

ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

За Участник № 4 „АРГУС Травел Интернешънъл" Е О О Д : 

Плик № 2 на участникът съдържа: 
1. Техническо предложение изготвено по образец на възложителя - Приложение № б 

към документацията за участие. 
2. Декларация, че участникът ще спазва пълна конфиденциалност при изпълнение на 

обществената поръчка. 
3. Декларация, че участникът ще изпълни обществената поръчка съгласно всички 

изисквания на възложителя посочени в документацията за участие. 
След извършената проверка на техническото предложение комисията установи, че то 

съответства на Условията на Възложителя посочени в Раздел 9 „Техническа спецификация. 
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Изисквания за изпълнение на поръчката" от документацията за участие в процедурата. 

С оглед гореизложеното, Комисията лопуска участника в процедурата „Аргус Травел 
Ннтернешънъл" ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

Въз основа на гореизложеното комисията единодушно реши ценовите оферти на 
участниците в процедурата да бъдат отворени на 11.01.2016 г. от 11:00 часа в зала 
„Информационен център на енергетиката", етаж I в сградата на Министерство на 
енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8. Във връзка с взетото решение комисията 
възлага на председателя да уведоми всички участници и да обяви часа и мястото на отваряне 
и оповестяване на ценозите оферти, съобразно изискванията на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. 

Работата на комисията приключи в 15:00 часа на 05.01.2016 год. Председателят на 
Комисията закри заседанието. * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1 

Членове: 

2. . ^ 3. 

4 . ... 5. 
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