ПРОТОКОЛ №2
На 25.04.2017 г., от 11.00 часа, в зала № 15, ет. 4, в сградата на НЦОЗА, се
проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД – 178/04.04.2017 г. на
директора на НЦОЗА и назначена да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и
класира подадените оферти по обществена поръчка с предмет: „Туроператорски услуги
по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от
страната и чужбина, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА, по
международни проекти и международни и национални програми“, открита с Решение
№ РД-126 от 10.03.2017 г. на Възложителя.
На заседанието присъстваха:
Председател : Цветанка Иванова - юрисконсулт, началник отдел „ППОП“
Членове:
1. Асистент инж. Цветанка Моллова - отдел „Психично здраве“
2. Красимира Владимирова – зам.гл.счетоводител отдел „ФСО и ЧР”
3. Ралица Бърдарова – експерт отдел „Детско и младежко здраве“
4. Силвия Динчийска – гл.експерт отдел „ППОП“
Протокол № 1 /съдържащ указания на комисията за отстраняване на установените
несъответствията или липса на информация/ беше публикуван на 12.04.2017 г. в профила
на купувача на интернет страница на Национален център по обществено здраве и анализи
/НЦОЗА/ на адрес:

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1638&catid=312&Itemid=558&lang=bg

и на

деня беше изпратен на всички участници в процедурата.
Председателят информира членовете на комисията, че във връзка с изисканата от
участниците информация на основание чл. 54, чл. 8 ал. 9 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, в деловодството на НЦОЗА са постъпили
допълнителни документи към офертите на участниците в процедурата, както следва:
№

1

2

Наименование на участника

КОНСОРЦИУМ
"БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА"
ДЗЗД
АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД

Към офертата
Вх. № …..

Срок за
получаване на
нов/и ЕЕДОП

Получени на чл.54, ал. 8 и 9 от
ППЗОП от участниците нов/и
ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или
допълнена информация

Оферта Вх.№
1608/03.04.2017г.

21.04.2017г.

Представени нови ЕЕДОП
Вх.№ 1867/18.04.2017г.

Оферта Вх.№
1618/03.04.2017г.

21.04.2017г.

Представен нов ЕЕДОП
Вх.№ 1921/20.04.2017г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи,
удостоверяващи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя и направи следните констатации:
1. КОНСОРЦИУМ
"БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД
Участникът КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД:
- предоставил три броя нови ЕЕДОП: за Консорциум "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА"
ДЗЗД и за „България Ер“ АД и „Посока Ком“ ООД, като участници в
обединението.
- допълнително предоставената информация е представена в срок;
- представените нови ЕЕДОП са подписани и подпечатани от представляващите
лица;
- отразени са всички забележки на комисията по отношение на ЕЕДОП.
Заключение на комисията: Участникът Консорциум "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА"
ДЗЗД се допуска до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на
поръчката.

2.
АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД
Участникът „Атлас травелс“ ЕООД:
- представил нов ЕЕДОП;
- допълнително предоставената информация е представена в срок;
- представения нов ЕЕДОП е подписан и подпечатан от представляващото лице;
- отразена е забележката на комисията по отношение на ЕЕДОП.
Заключение на комисията: Участникът „Атлас травелс“ ЕООД се допуска до
разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

С извършване на горепосочените действия, председателят на комисията закри
заседанието на комисията.
Настоящият протокол се състави и подписа на 25.04.2017г.
Председател : Цветанка Иванова - юрисконсулт, началник отдел „ППОП“
Членове:
1.

Асистент инж. Цветанка Моллова - отдел „Психично здраве“ На осн.чл.2 от ЗЗЛД

2.

Красимира Владимирова – зам.гл.счетоводител отдел „ФСО и ЧР”На осн.чл.2 от ЗЗЛД

3.

Ралица Бърдарова – експерт отдел „Детско и младежко здраве“ На осн.чл.2 от ЗЗЛД

4.

Силвия Динчийска – гл.експерт отдел „ППОП“ На осн.чл.2 от ЗЗЛД

