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ПРОТОКОЛ Ns 1
Гр.Варна, 12.02.2018 г.

:. г. на
Отразяващ работата на Комисия назначена със Заповд Ns ... . ...../.
Възложителя за разглеждането и оценката на оферти и за класирането на участници в
процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на
транспортни и туроператорски услуги във връзка с дейностите по проект „Комплексен
модел за образователна и социална интеграция на ученици и младежи от етнически
мапцинства"
~

~~

Днес, 12.02.2018 г. се проведе заседание на Комисията. Присъстват Станка
Здравкова в качеството. й на председател и Адриана Петрова и Петя Хинова —
Мутафчиева в качеството им на членове . Не присъстват представители на участника
подал оферта в процедурата.

Станка Здравкова оповести името на единствения участник подал оферта по
процедурата, след което раздаде Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП . Не се налага смяна
на член на комисията поради наличие на конфликт на интереси .
Членовете на комисията предприеха следните действия :
1. Станка Здравкова извади плика с ценовото предложение на участника и обяви
предложената цена:
УЧАСТНИК

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЕЗ ДДС

„ВАКАНЦИЯ М" ЕООД

43065,67 лв.

2. Комисията започна проверка
Резултатът е следния :

за

наличието

на

изискуемите

документи.

„ВАКАНЦИЯ М" ЕООД вх. Ns / 1/05.02.2018 г./15:50 часа
Ns по
ед

Изискуем документи

------------------------------------------------------

ДА / НЕ

www.eufunds.ba

Проект BG05M20P001-3.002-0150- С02 „ Комплексен модел за образователна и социална интеграция
на .ученици и младежи от етнически малцинства '; финансиран от Оперативна програма „ Наука и .
образование за интелигентен растеж '; съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.
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Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на

зА

ДА

обществената поръчка — Образец Ns 1;
2.

Подробен списък, изброяващ документите ,
офертата, подписан от участника;

3.

Нотариално заверен документ , подписан от всички участници в
обединението , представящо лицето , което е упълномощено да
представлява участника в настоящата процедура. Този документ

поставени

в

ДА

НЕ СЕ
ИЗИСКВА

се представя , когато лицето , представляващо участника, не е
законен представител на участника, съгласно официалните
4.

5.
6.

документи за регистрация на участника.;
Админист ативни сведения за участника - Образец Ns 2;

ДА

Копие от документ за регистрация или Удостоверение за
актуално състояние , валидно към момента на подаване на
офертата.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /декларацията се

ДА

ДА

подписва от лицата, които представляват участника. Когато
участникът се представлява от повече от едно лице,
7.

декларацията се подписва от лицето , което може самостоятелно
да го представлява/ - Образец Ns 3;
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /декларацията се
подписва от лицата, които представляват участника. Когато

участникът

се

представлява

от

повече

от

едно

ДА

лице,

декларацията се подписва от лицето , което може самостоятелно
да го представлява/ - Образец Ns 4;

8.

Ценово

запечатан,

ДА

9.
10.

непрозрачен плик - Образец Ns 5;
Техническо предложение — Образец Ns б ;
Подписан и подпечатан от участника образец на договора —
Образец Ns 7;

ДА
ДА

предложение

поставено

11. Списък на организираните
ученици ,

в

отделен,

туристически

извеждания

на

ДА

съгласно НАРЕДБА за детските и ученическите

туристически пътувания с обща цена, инициирани от
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование Обн. - ДВ , бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от
27.12.2016 г: Приета с ПМС Ns 365 от 21.12.2016 г., с дати и

получатели .
12. Заверено копие на валидна
удостоверение за регистрация

регистрация и издадено
за туроператорска и/или

ДА

туристическа агентска дейност , даващи им право да извършват

тези дейности в съответствие с разпоредбите на Закона за
wwv ц.eu ~unds.kэг~
Проект BG05M20Pp01-3.002-0150- С02 ,, Комплексен модел за образователна и социаnна интеграция
на уиеници и младежи от етнически малцинства '; финансиран от Оперативна програма „ Наука u
образование за интелигентен растеж '; съфинансирана от Европейския съюз чреs
Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.
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туризма.
13.

За обстоятелствата по чл.55, ал .1, т.1 от ЗОП — удостоверение
издадено от Агенцията по вписванията;

ДА

3. Налични са и напълно съответстват на изискванията на Възлохсителя всички
изискуеми документи. Комисията предлага участника „Ваканция М" ЕООД да
бъде определен за изпълнител на поръчката. •

С това комисията изпълни възложените й задачи в срок . Станка Здравкова ще
предаде на Възложителя Протокола ведно с цялата документация за утвърждаване .

Присъствали :
Председател :......
Член:: ј^
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12.02.2018 г.
Гр .Варна

www. eufund ѕ. bg
Проект BG05M20P001-3.002-0150- С02„ Комплексен модеn sa образователна и социална интеграция
на уиеници и младежи от етнииески малцинства '; финансиран от Оперативна програма „ Наука и
образование за интелигентен растеж ", съфинансирана от Европейския съюs ирез
Европейскитеструктурни и инвестиционни фондоее .

