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ПРОТОКОЛ 

№4 

от заседание на комисията, назначена със заповед № 380/30.06.2017 г. на 

Представляващия Българската федерация по борба /БФБ/ г-н Валентин Райчев, за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката “Осигуряване на 

въздушен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални 

отбори по борба" и публикувано обявление в регистъра на АОП № 04039-2017-0004 

 

Днес, 17.08.2017 г. в гр. София, в 10.00 часа, в София 1040, бул. Васил Левски №75, 

сградата на Министерство на младежта и спорта, ет. 4, офис на БФБ, се конституира, 

като временен орган - Комисия назначена със Заповед № 380/30.06.2017 г. на 

Представляващия БФБ, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на въздушен 

превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори по борба" 

при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и условията, определени в 

документацията на обществената поръчка.  

 

КОМИСИЯТА заседава в състав: 

Председател:  

1. Елиз Ферихад Рушид – Външен експерт "Обществени поръчки" 

и членове:  

2. Михаела Николаева Станева – Технически секретар 

3. Али Ахмед Пъръшмолла – Управител спортни дейности; 

 

Председателят на комисията получи от деловодството изисканите на основание чл. 72, 

ал. 2 от ЗОП допълнителни писмени обосновки, свързани с предоставените ценови 

предложения на следните участници: 

 

1. "Клио Травел" ООД с вх. № 105 от 15.08.2017 г. 13:45 ч.;  

2. "Консорциум „България ЕР и Посока“ ДЗЗД с вх. № 107 от 16.08.2017 г.; 14:30 ч.; 

3. "Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД с вх. № 102 от 14.08.2017 г.13:50 ч.; 

4. „Атлас Травелс“ ЕООД с вх. № 106 от 16.08.2017 г. 11:15 ч.. 

 

Комисията установи, че всички са постъпили в законоустановеният срок и пристъпи към 

подробно запознаване с всяка една от тях и продължи с обсъждането им. Комисията взе 

решение да приеме писмените обосновки и на четиримата участници и взе решение да ги 

допусне до класиране. 

 

Комисията приложи утвърдената методика за оценка по критерий "най-ниска цена" и 

извърши следното точкуване на ценовите предложения на участниците: 

 

1. Оферта с вх.№87/06.07.2017г, постъпила в 10.32 ч. от "Литекс Травел" АД - 

комплексна оценка - 8.5 т. 

2. Оферта с вх.№88/06.07.2017г, постъпила в 13.45 ч. от "Клио Травел" ООД - 

комплексна оценка - 25 т. 
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3. Оферта с вх. №89/06.07.2017г,  постъпила в 15.14 ч. от "Консорциум „България ЕР и 

Посока“ ДЗЗД - комплексна оценка - 25 т. 

4. Оферта с вх. №90/06.07.2017г, постъпила в 15.28 ч. от „Аргус Травел Интернешънъл“ 

ЕООД - комплексна оценка - 25 т. 

5. Оферта с вх. №91/06.07.2017г, постъпила в 16.38 ч. от „Атлас Травелс“ ЕООД. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията реши да проведе публичен жребий 

между участниците, получили най-много точки "Клио Травел" ООД, "Консорциум 

„България ЕР и Посока“ ДЗЗД, Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД и „Атлас Травелс“ 

ЕООД за определяне на класираните от първо до четвърто място участници. 

 

Комисията реши жребият да се проведе на 14.09.2017г. от 12.00 ч. в гр. София 1040, бул. 

Васил Левски №75, сградата на Министерство на младежта и спорта, ет. 4, офис на БФБ, 

като информацията за което да се публикува в "Профил на купувача" и да се изпрати до 

всички участници. 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП на 08.09.2017 г. в 

11.00 ч. 

 

 

Председател:  

Елиз Ферихад Рушид __________/п/_____________ 

 

Членове:  

Али Ахмед Пъръшмолла __________/п/_____________ 

 

Михаела Николаева Станева __________/п/_____________ 

 

 

Данните са заличени на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 


