
ПРОТОКОЛ № 1 

съставен на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

за получаване, разглеждане и оценка на офертите, постъпили за участие в обществена 

поръчка по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните 

пътувания на служители на Министерството на енергетиката", 

На 16.03.2015 год. в 11:00 часа в сградата на Министерството на енергетиката, гр. 

София, ул. „Триадица" № 8, ет. 8, зала 818, в изпълнение на Заповед № РД-16-

83/16.03.2015 г. на Министъра на Енергетиката, във връзка с публикувана публична покана 

в регистъра на АОП с уникален код 9039407 за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения предмет, се проведе открито заседание на Комисия в състав: 

Председател: 

Жени Човалинова, началник на отдел, „Правно осигуряване в администрацията", дирекция 

„Правна"; 

Членове: 

1. Росица Алексиева, главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване в администрацията", 

дирекция „Правна"; 

2. Теодора Зафирова, държавен експерт, дирекция „Връзки с обществеността"; 

3. Завен Жамгочиян, старши юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

администрацията", дирекция „Правна"; 

4. Галина Орешарска - главен експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността"; 

Резервен член: 

Галина Въловска, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване в администрацията", 

дирекция „Правна"; 

Поради отсъствие на редовния член - Завен Жамгочиян, старши юрисконсулт, отдел 

„Правно осигуряване на администрацията", дирекция „Правна" в заседанието на комисията 

взе участие резервния член - Галина Въловска, старши юрисконсулт в отдел „Правно 

осигуряване в администрацията", дирекция „Правна". 

Председателят на Комисията прочете Заповед № № РД-16-83/16.03.2015 г. на 

Министъра на Енергетиката. 

До определеното в публичната покана време за подаване на оферти в деловодството 

на Министерство на енергетиката са депозирани 5 (пет) оферти от следните участници: 

№ по 
ред 

Дата/вх. №/час Участник 

1. Е-26-М-169 /11.03.2015 г. 
11:39 часа "Пътническа агенция Мираж" ООД 
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№ по 
ред 

Дата/вх. №/час Участник 

2. Е-26-К-142 /12.03.2015 г. 
13:50 часа „Клио травел" ООД 

3. Е-26-А-97 /13.03.2015 г. 
14:05 часа „Атлас травелс" ЕООД 

4. Е-26-Д-90 /13.03.2015 г. 
15:04 часа „Деа Травъл" ООД 

5. Е-26-Е-173 /13.03.2015 г. 
16:35 часа „Елит Травел Интернешънъл" ООД 

Не са постъпили оферти за участие в настоящата обществена поръчка след крайния 

срок. 

След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, председателят и 

всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от 

ЗОП, неразделна част от настоящия протокол. 

На откритото заседание за отваряне на офертите в 11:00 часа, проведено на 

16.03.2015 г. присъстваха представители на участниците, съгласно приложения Присъствен 

лист/Приложение № 1 към настоящия Протокол/. 

Председателят на Комисията запозна комисията и участниците с предмета, срока и 

критериите за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка, след което 

комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на постъпване на офертите. 

Комисията установи, че постъпилите оферти са представени в запечатани, 

непрозрачни пликове с ненарушена цялост. 

Комисията извърши отваряне на офертите съгласно чл.101 г, ал.З от ЗОП, като обяви 

ценовите предложения и предложи по един представител от присъстващите участници да 

подпише техническите и ценовите предложения. 

> Първа беше отворена офертата на „Пътническа агенция Мираж" ООД с вх. 

с вх.№ Е-26-М-169 от 11.03.2015г, подадена в 11,39 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с ненарушена 

цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с представянето и 

приемането на офертите. 

Комисията обяви ценовото предложение на участника по съответните показатели, а 

именно: 

По показател № 1 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник за Европа - 5.00 лв., без ДДС; 

По показател № 2 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник извън Европа - 5.00 лв., без ДДС; 

По показател № 3 - такса за обслужване на едно лице в лева за 

хотелско настаняване - 0,01 лв., без ДДС; 
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По показател № 4 - отстъпка в процентно отношение от дължимите по 

тарифни условия суми за смяна на датата на пътуването - 100%; 

В изпълнение на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, Техническото и Ценовото предложение на 

участника бяха подписани от г-жа Полина Влахова - представител на „Атлас травелс" 

ЕООД. 

> Втора беше отворена офертата на „Клио травел" ООД с вх.№ Е-26-К-142 от 

12.03.2015 г., подадена в 13,50 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с ненарушена 

цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с представянето и 

приемането на офертите. 

Комисията обяви ценовото предложение на участника по съответните показатели, а 

именно: 

По показател № 1 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник за Европа - 0,01 лв., без ДДС; 

По показател № 2 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник извън Европа - 0,01 лв., без ДДС; 

По показател № 3 - такса за обслужване на едно лице в лева за 

хотелско настаняване - 0,01 лв., без ДДС; 

По показател № 4 - отстъпка в процентно отношение от дължимите по 

тарифни условия суми за смяна на датата на пътуването - 100%; 

В изпълнение на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, Техническото и Ценовото предложение на 

участника бяха подписани от г-жа Даниела Которова - представител на „Елит Травел 

Интернешънъл" ООД. 

> Трета беше отворена офертата на „Атлас травелс" ЕООД с вх. № Е-26-А-97 

от 13.03.2015 г., подадена в 14,05ч 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с ненарушена 

цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с представянето и 

приемането на офертите. 

Комисията обяви ценовото предложение на участника по съответните показатели, а 

именно: 

По показател № 1 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник за Европа - 0,01 лв., без ДДС; 

По показател № 2 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник извън Европа - 0,01 лв., без ДДС; 

По показател № 3 - такса за обслужване на едно лице в лева за 

хотелско настаняване - 0,01 лв., без ДДС; 

По показател № 4 - отстъпка в процентно отношение от дължимите по 

тарифни условия суми за смяна на датата на пътуването - 100%; 

В изпълнение на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, Техническото и Ценовото предложение на 

участника бяха подписани от г-н Стефан Павлов - представител на „Клио травел" ООД. 
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> Четвърта беше отворена офертата на „Деа Травъл" ООД с вх. № Е-26-Д-90 

от 13.03.2015 г. , подадена в 15,04 часа. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с ненарушена 

цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с представянето и 

приемането на офертите. 

Комисията обяви ценовото предложение на участника по съответните показатели, а 

именно: 

По показател № 1 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник за Европа - 9,80 лв., без ДДС; 

По показател № 2 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник извън Европа - 19,56 лв., без ДДС; 

По показател № 3 - такса за обслужване на едно лице в лева за 

хотелско настаняване - 0,01 лв., без ДДС; 

По показател № 4 - отстъпка в процентно отношение от дължимите по 

тарифни условия суми за смяна на датата на пътуването - 20%; 

В изпълнение на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП,Техническото и Ценовото предложение на 

участника бяха подписани от г-жа Полина Влахова - представител на „Атлас Травелс" 

ЕООД. 

> Пета беше отворена офертата на от „Елит Травел Интернешънъл" ООД с 

вх. № Е-26-Е-173 от 13.03 от 2015 г., подадена в 16, 35ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с ненарушена 

цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с представянето и 

приемането на офертите. 

Комисията обяви ценовото предложение на участника по съответните показатели, а 

именно: 

По показател № 1 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник за Европа - 60,00 лв., без ДДС; 

По показател № 2 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен 

билет от съответния участник извън Европа - 60,00 лв., без ДДС; 

По показател № 3 - такса за обслужване на едно лице в лева за 

хотелско настаняване - 0,01 лв., без ДДС; 

По показател № 4 - отстъпка в процентно отношение от дължимите по 

тарифни условия суми за смяна на датата на пътуването - 0,01%; 

В изпълнение на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, Техническото и Ценовото предложение на 

участника бяха подписани от г-жа Полина Влахова представител на „Атлас Травелс" ЕООД. 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 
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Работата на комисията приключи в 13.00 часа на 16.03.2015 г. 

Приложения: 

1. Приложение 1 - Присъствен лист; 

2. Приложение 2 - Пълномощни на участниците. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .м*л 
(Жени Чоралинова) 

Членове: 

1 .уЛ̂ К̂ гГ 
(Росица Ал^ссиева) 

3 W 4 - -
(Галина Въловска) 

2. г. 
(Теодора Зафирова) 

4. 
(ГалинУОрешарска) 
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ПРОТОКОЛ № 2 

съставен на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

за получаване, разглеждане и оценка на офертите, постъпили за участие в обществена 

поръчка по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните 

пътувания на служители на Министерството на енергетиката", 

На 17.03.2015г., 10:00 часа в стая № 610 на VI етаж в сградата на 

Министерството на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица" № 8, в изпълнение на 

Заповед № Е-РД-16-83/16.03.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № Е-РД-16-

137/06.04.2015 г. на министъра на енергетиката се проведе заседание на Комисия в 

състав: 

Председател: 

Жени Човалинова, началник на отдел, „Правно осигуряване в администрацията", 

дирекция „Правна" 

Членове: 

1. Росица Алексиева, главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване в 

администрацията", дирекция „Правна"; 

2. Теодора Зафирова, държавен експерт, дирекция „Връзки с обществеността"; 

3. Завен Жамгочиян, старши юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

администрацията", дирекция „Правна"; 

4. Галина Орешарска - главен експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността"; 

Резервен член: 

Галина Въловска, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване в 

администрацията", дирекция „Правна"; 

Поради присъствие на редовния член на комисията - Завен Жамгочиян, старши 

юрисконсулт, резервният член Галина Въловска, старши юрисконсулт не присъства. 
1 



След като се запозна със списъка с участниците и подадените оферти, редовният член 

попълни декларация по чл. 35, ал. т. 2-4 от ЗОП. 

Комисията продължи работата по установяване пълнотата и съответствието на 

документите в офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в 

публичната покана и документацията за участие към нея. 

След извършената проверка Комисията направи следните констатации, относно 

съответствието на представените в офертите документи с изискванията на 

Възложителя, посочени в Публичната покана и документацията за участие към нея. 

I. За Участник № 1 - „Пътническа агенция Мираж" ООД: 

При извършената проверка на документите, съдържащи се офертата, комисията 

констатира следните нередовности и несъответствия с изискванията на възложителя: 

1. В офертата е представена заверено копие на банкова гаранция за 

професионална отговорност на английски език. 

2. В оферта е представена разпечатка за BSP линк на „Пътническа агенция 

Мираж" ООД, от която не е видно, че същата представлява актуално извлечение от 

сайта на BSPIink и от която не е видно, че участникът е одобрен агент за продажба на 

самолетни билети. 

3. В офертата е представен абонаментен договор № 12/2013 сключен между 

Амадеус България ООД и „Пътническа агенция Мираж" ООД, но без Приложение № I 

„Описание на продукти, софтуер, услуги и такси" и Приложение № II „Търговски 

условия и срокове", представляващи неразделна част от договора. Представения 

документ не доказва правото на участника да резервира, издава и продава самолетни 

билети чрез системата Амадеус, тъй като не е посочен срокът на действие на договора. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 24, ал. 2 от Вътрешните правила, 

участникът следва допълнително да представи следните документи: 

• заверено копие на банкова гаранция за професионална отговорност на 

български език; 

• актуално извлечение от BSP линк; 

• Приложение I и II към договор № 12/2013 сключен между Амадеус 

България ООД и „Пътническа агенция Мираж" ООД или друг документ, 

удостоверяващ правото на участника да резервира, издава и продава 

самолетни билети чрез глобална резервационна система („АМАДЕУС" 

/Amadeus/, „Галилео" /Galileo/, Уърлдспан" /Worldspan/, „Сейбър" /Sabre/ 

или еквивалент) 

И. За Участник № 2 - „Клио Травел" ООД: 
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При извършената проверка на документите, съдържащи се офертата, комисията 

констатира следните нередовности и несъответствия с изискванията на възложителя: 

1. В офертата е представена заверено копие на банкова гаранция № НО: 51-

20/140117 за професионална отговорност със срок на валидност до 17.01.2015г. 

2. Съгласно чл. 47, ал. 4, т. 3 от ЗОП, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

се прилагат за управителя/ите при дружества с ограничена отговорност. 

След извършена служебна проверка в Търговския регистър, комисията 

констатира, че дружеството „Клио травел" ООД се представлява от Вера Кръстева 

Йорданова и Мариана Стефанова Павлова. 

В офертата е представена декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно 

Приложение № 5 от документацията за участие, само от Мариана Стефанова Павлова. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 24, ал. 2 от Вътрешните правила, 

участникът следва допълнително да представи следните документи: 

• заверено копие на допълнително споразумение към банкова гаранция за 

професионална отговорност № Н0:51-20/140117, или друг документ 

съгласно изискванията на т. 7 от Раздел V.2 "Необходими документи" от 

документацията за участие; 

• собственоръчно подписана декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

съгласно Приложение № 5 от Вера Кръстева Йорданова, в качеството й на 

управител; 

III. За Участник № 3 - „Атлас Травелс" ЕООД: 

При извършената проверка на документите, съдържащи се офертата, комисията 

констатира, че участникът е представил всички необходими документи, посочени в 

публичната покана и документацията за участие към нея. 

IV. За Участник № 4 - „Деа Травъл" ООД: 

При извършената проверка на документите, съдържащи се офертата, комисията 

констатира следните нередовности и несъответствия с изискванията на възложителя: 

1. В офертата е представена заверено копие на банкова гаранция за 

професионална отговорност на английски език. 

2. В оферта е представена Списък на авиокомпаниите, с които „Деа Травъл" ООД 

има договори за издаване на билети. Същият не представлява актуално извлечение от 

сайта на BSPIink и не е видно, че участникът е одобрен агент за продажба на самолетни 

билети. 

Предвид гореизложеното, комисията реши с писмо изх. № Е-26-Д-90/ 30.03.2015 

г. да даде възможност на участника „Деа Травъл" ООД, в срок от 3 работни дни да 

представи допълнителни документи с оглед констатираните нередности и 

несъответствия в офертата. 
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Предвид гореизложеното, на основание чл. 24, ал. 2 от Вътрешните правила, 

участникът следва допълнително да представи следните документи: 

• заверено копие на банкова гаранция за професионална отговорност на 

български език; 

• актуално извлечение от BSP линк; 

V. За Участник № 5 - „Елит Травел Интернешънъл" ООД: 

При извършената проверка на документите, съдържащи се офертата, комисията 

констатира, че участникът е представил всички необходими документи, посочени в 

публичната покана и документацията за участие към нея. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 24 ал. 2 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, комисията реши да изпрати писма до участниците, 

за които са констатирани липси и/или нередовности с указания в срок до 3 работни дни 

да представят допълнително изисканите от комисията документи. 

На 30.03.2015 г. , комисията изпрати по факс и по пощата с обратна разписка 

писма с изх. № Е-26-М-169/30.03.2015 г.,№ Е-26-К-142/30.03.2015 г. и № Е-26-Д-

90/30.03.2015 г. до участниците „Пътническа агенция Мираж" ООД, „Клио Травел" ООД 

и „Деа Травъл" ООД, с които уведоми участниците за констатираните от комисията 

липси и/или нередовности. 

В деловодството на Министерство на енергетиката са постъпили допълнително 

изисканите документи от следните участници: 

• „Пътническа агенция Мираж" ООД, с вх. № Е-26-М-169/01.04.2015; 

• „Клио Травел" ООД, с вх. № Е-26-К-142/02.04.2015 г.; 

• „Деа Травъл" ООД, с вх. № Е-26-Д-90/02.04.2015 г.; 

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 изискванията поставени от 

Възложителя в Публичната покана и документацията за участие към нея. 

I. Участникът „Пътническа агенция Мираж" ООД е представил следните 

документи: 

1. Копие на Удостоверение за акредитация от ИАТА (на английски и български 

език); 

2. Извлечение от BSPIink на „Пътническа агенция Мираж" ООД; 

3. Копие на Изменение № 2 към банкова гаранция за професионална 

отговорност на „Пътническа агенция Мираж" ООД (на английски и български език); 

4. Копие на Приложение № I и II към абонаментен договор сключен между 

Амадеус България ООД и „Пътническа агенция Мираж" ООД; 

II. Участникът „Клио Травел" ООД е представил следните документи: 
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1. Декларация от Мариана Павлова за притежаване на акредитация в ИАТА и 

действаща оторизация за работа с BSP за 2015 г.; 

2. Декларация от Вера Йорданова за притежаване на акредитация в ИАТА и 

действаща оторизация за работа с BSP за 2015 г.; 

3. Копие на Сертификат за акредитация от ИАТА за 2015 г.; 

4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП от Вера Йорданова, попълнена 

съгласно Приложени № 5 от документацията; 

5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП от Мариана Павлова, попълнена 

съгласно Приложени № 5 от документацията; 

6. Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП от Вера Йорданова; 

7. Копие на договор между „Клио травел" ООД и ИАТА (на английски и български 

език); 

8. Копие на банкова гаранция за професионална отговорност (на английски 

език); 

9. Копие на Удостоверение за акредитация от ИАТА (на английски език). 

III. Участникът „Деа Травъл" ООД е представил следните документи: 

1. Придружително писмо от „Деа Травъл" ООД; 

2. Списък извлечение на авиокомпаниите, за които „Деа Травъл" ООД е 

оторизиран агент; 

3. Копие на Изменение № 2 към банкова гаранция за професионална 

отговорност (на български език). 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи и извърши проверка на съответствието им с изискванията на 

Възложителя, както следва: 

1. „Пътническа агенция Мираж" ООД: 

Комисията констатира, че документите в офертата на участника, включително 

допълнително представените, удостоверяват съответствието с изискванията на 

възложителя, посочени в публичната покана и документацията към нея. 

2. „Клио Травел" ООД: 

Комисията констатира следното: 

Участникът „Клио Травел" ООД е представил с офертата си банкова гаранция № 

51-20/3372 от „Инвестбанк" АД на английски език и банкова гаранция № 51-20/140117 

от „Инвестбанк" АД преведена на български. 

Банковата гаранция № 51-20/140117 е със срок на валидност до 17.01.2015 г., 

което представлява несъответствие с изискването по т. 7 от Раздел V.2 "Необходими 

документи" от документацията. 
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С допълнително представените документи, участникът е представил банкова 

гаранция № 51-20/3372 от „Инвестбанк" АД само на английски език, което 

представлява несъответствие с изискването на т. 1 от Раздел V.2 "Необходими 

документи" от документацията. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1 от Вътрешните 

правила за възлагане на обществени поръчки, комисията реши да преустанови по-

нататъшното разглеждане офертата на „Клио Травел" ООД, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, посочено в т. 1 от Раздел 

V.2 "Необходими документи" от документацията. 

3. „Деа Травъл" ООД: 

Комисията констатира следното: 

Участникът „Деа Травъл" ООД е представил с офертата си разпечатка на Списък 

на авиокомпаниите, с които „Деа Травъл" ООД има договори за издаване на билети, 

който не представлява актуално извлечение от сайта на BSPIink и не е видно, че 

участникът е одобрен агент за продажба на самолетни билети, каквото е изискването 

на т. 5 от Раздел V.2 "Необходими документи" от документацията за участие. 

С допълнително представените документи, участникът отново е представил 

разпечатка на „Актуално извлечение на авиокомпаниите, за които „Деа Травъл" ООД е 

оторизиран агент", но не е видно, че същата представлява актуално извлечение от 

сайта на BSP линк и че участникът е одобрен агент за продажба на самолетни билети, 

което представлява несъответствие с изискването на т. 5 от Раздел V.2 "Необходими 

документи" от документацията. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1 от Вътрешните 

правила за възлагане на обществени поръчки, комисията реши да преустанови по-

нататъшното разглеждане офертата на „Деа Травъл" ООД тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, посочено в т. 5 от Раздел 

V.2 "Необходими документи" от документацията за участие. 

На основание чл. 25, т. 1 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, Комисията реши да извърши служебна проверка по отношение на една от 

най-често използваните дестинации от служителите в Министерство на енергетиката, а 

именно София-Брюксел. 

Съгласно т. 5 от Раздел V.2 "Необходими документи", участниците следва да 

представят „Актуално извлечение от BSP линк за броя оторизирани чрез BSP линк 

авиокомпании, за които участникът е одобрен агент за продажба на самолетни билети 

на представените в България авиокомпании към датата на подаване на офертата. 

Задължително в извлечението от BSP линк трябва да присъстват всички авиокомпании 

с директни полети от България до Европа. 
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Комисията извърши проверката чрез проучване на интернет страници за 

резервации на самолетни билети, в резултат на която се установи, че единствения 

авиопревозвач извършващ директен полет София-Брюксел е „България Ер" АД. 

От представените извлечения на BSP линкове за „Пътническа агенция Мираж" 

ООД и „Елит Травъл Интернешънъл" ООД е видно че същите са одобрени агенти за 

продажба на самолетни билети на „България Ер" АД. 

Представеното извлечение на BSP линк от „Атлас травелс" ЕООД не 

удостоверява обстоятелството, че участникът е одобрен агент за продажба на 

самолетни билети на „България Ер" АД, тъй като авиокомпанията не фигурира в BSP 

линка, което представлява несъответствие с изискванията на възложителя на т. 5 от 

Раздел V.2 "Необходими документи" от документацията за участие към Публичната 

покана. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1 от Вътрешните 

правила за възлагане на обществени поръчки, комисията реши да преустанови по-

нататъшното разглеждане офертата на „Атлас травелс" ЕООД, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в т. 5 от Раздел 

V.2 "Необходими документи" от документацията за участие към Публичната покана. 

Предвид констатациите направени по - горе комисията реши да допусне до 

оценяване, следните участници: 

„Пътническа агенция Мираж" ООД; 

„Елит Травел Интернешънъл" ООД. 

Съгласно предварително обявените от Възложителя условия за участие в 

публичната покана, допуснатите до оценка оферти се оценяват по критерия „най-ниска 

цена" по показатели, описани по-долу: 

Показател 1 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от 

съответния участник за Европа с коефициент на тежест на показателя 20. 

Показател 2 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от 

съответния участник извън Европа с коефициент на тежест на показателя 20. 

Показател 3 - такса за обслужване на едно лице в лева за хотелско 

настаняване с коефициент на тежест на показателя 20. 

Показател 4 - отстъпка в процентно отношение от дължимите по тарифни 

условия суми за смяна на датата на пътуване 40. 

Размерът на таксата обслужване за издаване на самолетните билети, следва да 

включва всички разходи на Изпълнителя, по издаването и доставката на билетите, 

в.т.ч. и за издаването на хартиен билет при невъзможност за издаване на електронен. 

Размерът на таксата обслужване трябва да е еднакъв за издаването на всеки самолетен 

билет. 

Оценката се извършва по следната формула: 
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Ф1 . Ф2 . ФХ . ф п „ 
—Ш^.0,20 + 0 , 2 0 + .0,20+ .0,40 

Ф1п Ф2п ФХп ФОтах 

Показател 1 - Ф1п - е предложената такса обслужване в лева за издаване на 

самолетен билет от съответния участник за Европа; 

Olmin - е най-ниската предложена такса обслужване в лева за издаване на 

самолетен билет от участник за Европа; 

Показател 2 - Ф2п - е предложената такса обслужване в лева за издаване на 

самолетен билет от съответния участник извън Европа; 

Ф2гтп - е най-ниската предложена такса обслужване в лева за издаване на 

самолетен билет от участник в процедурата извън Европа; 

Показател 3 - ФХп - е предложена такса за обслужване на едно лице в лева за 

хотелско настаняване от съответния участник; 

ФХггпп - е най-ниската предложена такса за обслужване на едно лице в лева за 

хотелско настаняване от участник в процедурата; 

Предложената от участник такса обслужване не може да бъде по-малко от 0,01 

лв. 

Показател 4 - ФОп - е предложена отстъпка в процентно отношение от 

дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване; 

ФОтах - е най-висока предложена отстъпка в процентно отношение от 

дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване. 

На първо място се класира офертата, получила най-висока стойност Фп. 

I. „Пътническа агенция Мираж" ООД е направила следните 

предложения: 

Показател 1 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет за 

Европа - 5 лв. без ДДС; 

Показател 2 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет извън 

Европа - 5 лв. без ДДС; 

Показател 3 - такса за обслужване на едно лице в лева за хотелско настаняване 

- 0.01 лв. без ДДС; 

Показател 4 - отстъпка в процентно отношение от дължимите по тарифни 

условия суми за смяна на датата на пътуване - 100 %. 

II. „Елит Травел Интернешънъл" ООД е направил следните 

предложения: 



Показател 1 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет за 

Европа - 60 лв. без ДДС; 

Показател 2 - такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет извън 

Европа - 60 лв. без ДДС; 

Показател 3 - такса за обслужване на едно лице в лева за хотелско настаняване 

- 0.01 лв. без ДДС; 

Показател 4 - отстъпка в процентно отношение от дължимите по тарифни 

условия суми за смяна на датата на пътуване - 0.01 %. 

Комисията пристъпи към изчисляване на ценовите предложения, съгласно 

утвърдената от Възложителя формула за оценяване и предложените от допуснатите 

участници цени, както следва: 

„Пътническа агенция Мираж" ООД: 

Фп = —х0.20 + -х0 .20 + ̂ -дгО.20 + ̂ - х 0 . 4 0 = 1 
5 5 0.01 100 

В резултат на горното, стойността по показател Фп на офертата на 

„Пътническа агенция Мираж" ООД е 1. 

„Елит Травел Интернешънъл" ООД 

Фп = — х 0 . 2 0 + — х0.20 + ̂ - х 0 . 2 0 + ̂ - х 0 . 4 0 = 0,23324 
60 60 0.01 100 

В резултат на горното, стойността по показател Фп на офертата на „Елит 

Травел Интернешънъл" ООД е 0.23324. 

С оглед на гореизложеното, комисията реши да предложи на Възложителя 

следното класиране: 

Първо място „Пътническа агенция Мираж" ООД със стойност по показател Фп 

- 1; 

Второ място „Елит Травел Интернешънъл" ООД със стойност по показател Фп 

- 0.23324; 

Във връзка с гореизложеното, комисията Реши: 

На основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, предлага на Възложителя да утвърди 

протокола от работата на комисията и да сключи договор за възлагане на обществената 

поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и 
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багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на 

Министерството на енергетиката" с участника „Пътническа агенция Мираж" 

ООД, класиран на първо място. 

Настоящият протокол е съставен в съответствие с разпоредбата на чл. 

101 г, ал. 4 от Закона за обществени поръчки. 

Комисията приключи своята работа на 27.04.2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Членове: 

1. 
(Росица Алексиева) 

2. ..ь/.WV...../c.?. 
(Теодора Зафирова) 

4. 
(ГалинаЧзрешарска) т 
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