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ТАТЯНА СЕКУЛОВА 

Гпавен секретар 
Упълномощена със Заповед 

№ Е-РД-16-405/11.05.2017 г. 
на министъра на енергетиката 

ДОКЛАД 

Съставен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки, за резултатите от работата на комисията, разгледала, оценила и 

класирала подадените в СЕВОП оферти в отговор на писмена покана № Е-26-00-
84/25.08.2017 г. за участие във вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП въз 

основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. с предмет: 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 
служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция 2 „Осигуряване 

на самолетни билети за полети до други дестинации" за нуждите на 
Министерството на енергетиката 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА, 

В изпълнение на Ваша Заповед № Е-РД-16-721/12.09.2017 г. за назначаване на 

комисия, която да разглежда, оцени и класира постъпили в СЕВОП електронни оферти за 

участие във вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител 

на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-

12/05.06.2017 г. с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 

пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбиналл, обособена позиция 2 

„Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации"" за нуждите на 

Министерството на енергетиката", Ви уведомяваме следното: 

Процедурата за вътрешен конкурентен избор на изпълнител се проведе чрез 

Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП). В 10.30 часа на 

12.08.2017 г. комисията започна работа в следния състав: 

Председател: 

, главен експерт^ дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

1. F 

2. 

3. 

4. 

главен юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

н, старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

ка, главен експерт, дирекция ФУСИКО; 

старши експерт, дирекция ЕПМС; 

Резервен член: 

5. , главен юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР. 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



След като се запозна с имената на участниците, председателят и членовете на 

комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на подадените електронни 

оферти и констатира, че в определения срок за получаване на оферти (23.59 часа на 

11.09.2017 г.) в СЕВОП са постъпили шест броя оферти, налични в менюто „Оферти" на 

системата. 

Постъпилите от участниците оферти са автоматично подредени по дата и час на 

постъпване, както следва: 

1 Аеротур ММ ООД оферта Аеротур ММ ООД 31 авг 2017 16:20:59 

2 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ 

оферта 

3 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 

оферта 

4 "Елит Травел Инте... 

оферта 

5 "България Ер - Посока" 

ДЗЗД оферта 

6 Меркурий- 97 ЕООД 

оферта 

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ 

АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 

"Елит Травел 

Интернешънъл" ООД 

България Ер АД 

Меркурий- 97 ЕООД 

11 септ 2017 10:52:50 

11 септ 2017 14:10:26 

11 септ 2017 16:30:36 

11 септ 2017 17:49:18 

11 септ 2017 19:17:38 

Комисията прегледа подадената от участниците информация в отговор на 

поставените изисквания от Възложителя във въпросника към „Предложение за 

изпълнение на поръчката" разделени в следните групи въпроси - „Техническа оферта", 

„Изисквания към участниците", след което председателя на комисията чрез системния 

бутон „Покани за разглеждане44 допусна получените оферти към следващата фаза в 

СЕВОП „Оценка на офертите". 

Членовете на комисията разгледаха и провериха по същество съдържанието на 

представената информация от потенциалните изпълнители и констатираха следното: 

За участника „Аеротур ММ" ООД: 

1. В представения ЕЕДОП, част И „Информация за икономическия оператор", 

буква А „Информация за икономическия оператор", в графа „Обособени позиции", по 

отношение на въпроса „Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, 

за които икономическият оператор желае да направи оферта:", участникът не е посочил 

обособената позиция за която е представил оферта. 



2. В част VI „Заключителни положения", участникът не е попълнил последния 

абзац, по отношение на даване на съгласие възлагащия орган да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в настоящия ЕЕДОП за 

целите на поръчката. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника да представи 

нов ЕЕДОП, в който в част II „Информация за икономическия оператор", буква А 

„Информация за икономическия оператор", в графа „Обособени позиции", да е посочена 

обособената позиция за която е представена офертата и в част VI „Заключителни 

положения", да е посочен възложителя и предмета на настоящата обществената 

поръчка, за която участника дава съгласие възлагащия орган да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, предоставена в ЕЕДОП за целите на 

поръчката. 

За участника ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ: 

1. Относно участника в обединението „Марбро турс" ООД, комисията констатира 

следното: 

1.1. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, управител на „Марбро турс" 

ООД, в част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя", участникът е посочил за възложител Държавна 

агенция „Електронно управление" и предмет на обществената поръчка - „Осигуряване 

на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания 

до други дестинации за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление". 

В приложения образец на ЕЕДОП в СЕВОП, информацията в част I „Информация 

за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или 

възложителя" е попълнена от възложителя и не следва да се попълва от участниците. 

Съгласно т. 8.2. от поканата, част I „Информация за процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя", Част IV „Критерий за 

подбор" и Част V „Намаляване на броя на квалифицираните кандидати" на ЕЕДОП не се 

попълват от участника. 

1.2. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, управител на „Марбро турс" 

ООД, в част I I I Основания за изключване, буква Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 

или възложителя на държава членка" участникът не е попълнил информация относно 

обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК и 

информация относно обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на 

Възложителя посочено в т. 8.2, булет втори и шести от поканата за участие. 

1.3. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, управител на „Марбро турс" 

ООД, в част VI „Заключителни положения", участникът е попълнил последния абзац, по 

отношение на даване на съгласие на Държавна агенция „Електронно управление" да 

получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в 



настоящия ЕЕДОП за целите на поръчката с предмет „Осигуряване на самолетни билети 

за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за 

нуждите на Държавна агенция „Електронно управление". 

1.4. В представения ЕЕДОП на Ванко Иванов, управител на „Марбро турс" ООД, в 

част I I I Основания за изключване, буква Г „Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка" участникът не е попълнил информация относно 

обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК и 

информация относно обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на 

Възложителя посочено в т. 8.2, булет втори и шести от поканата за участие. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника да представи 

нов ЕЕДОП, в който: 

част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя", да е попълнена съгласно приложения 

образец от Възложителя в СЕВОП; 

в част I I I „Основания за изключване", буква Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство 

на възлагащия орган или възложителя на държава членка" да е посочена 

информация относно обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-

252 и чл. 254а-260 от НК и информация относно обстоятелството по чл. 101, 

ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на Възложителя в т. 8.2, булет втори и 

шести от поканата за участие; 

в част VI „Заключителни положения", да е посочен възложителя и предмета на 

настоящата обществената поръчка, за която участника дава съгласие 

възлагащия орган да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, предоставена в ЕЕДОП за целите на поръчката; 

в част I I I „Основания за изключване", буква Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство 

на възлагащия орган или възложителя на държава членка" да е посочена 

информация относно обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-

252 и чл. 254а-260 от НК и информация относно обстоятелството по чл. 101, 

ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на Възложителя в т. 8.2, булет втори и 

шести от поканата за участие. 

2. Относно ЛЗЗД обединение „МТБ", комисията констатира следното: 

2.1. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, представляващ ДЗЗД 

обединение „МТБ", в част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена 

поръчка и за възлагащия орган или възложителя", участникът е посочил за възложител 

Държавна агенция „Електронно управление" и предмет на обществената поръчка -

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 



служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Държавна агенция „Електронно 

управление". 

В приложения образец на ЕЕДОП в СЕВОП, информацията в част I „Информация 

за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или 

възложителя" е попълнена от възложителя и не следва да се попълва от участниците. 

Съгласно т. 8.2. от поканата, част I „Информация за процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя", Част IV „Критерий за 

подбор" и Част V „Намаляване на броя на квалифицираните кандидати" на ЕЕДОП не се 

попълват от участника. 

2.2. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, представляващ ДЗЗД 

обединение „МТБ", в част I I I Основания за изключване, буква Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка" участникът не е попълнил 

информация относно обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 

254а-260 от НК и информация относно обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 

съгласно изискването на Възложителя посочено в т. 8.2, булет втори и шести от 

поканата за участие. 

2.3. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, представляващ ДЗЗД 

обединение „МТБ", в част VI „Заключителни положения", участникът е попълнил 

последния абзац, по отношение на даване на съгласие на Държавна агенция 

„Електронно управление" да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в настоящия ЕЕДОП за целите на поръчката с предмет 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 

служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Държавна агенция „Електронно 

управление". 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника да представи 

нов ЕЕДОП, в който: 

част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя", да е попълнена съгласно приложения 

образец на ЕЕДОП от възложителя в СЕВОП; 

в част I I I „Основания за изключване", буква Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство 

на възлагащия орган или възложителя на държава членка" да е посочена 

информация относно обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-

252 и чл. 254а-260 от НК и информация относно обстоятелството по чл. 101, 

ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на Възложителя в т. 8.2, булет втори и 

шести от поканата за участие. 

в част VI „Заключителни положения", да е посочен възложителя и предмета на 

настоящата обществената поръчка, за която участника дава съгласие 



възлагащия орган да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, предоставена в ЕЕДОП за целите на поръчката. 

За участника „АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД: 

В представения ЕЕДОП, част И „Информация за икономическия оператор", буква А 

„Информация за икономическия оператор", в графа „Форма на участие", по отношение 

на въпроса „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка заедно с други икономически операториучастникът е отбелязал 

отговор „Да". Видно от Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. „АТЛАС 

ТРАВЕЛС" ЕООД участва самостоятелно в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника да представи 

нов ЕЕДОП, в който в част II „Информация за икономическия оператор", буква А 

„Информация за икономическия оператор", в графа „Форма на участие", коректно да е 

посочена формата на участие в настоящата обществена поръчка. 

За участника „Елит Травел Интернешънъл" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „България Ер - Посока11 ДЗЗД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „Меркурий- 97" ЕООД: 

В представения ЕЕДОП, част II „Информация за икономическия оператор", буква А 

„Информация за икономическия оператор", в графа „Обособени позиции", по отношение 

на въпроса „Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи оферта:", участникът не е посочил 

обособената позиция, за която е представил оферта. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника да представи 

нов ЕЕДОП, в който в част II „Информация за икономическия оператор", буква А 

„Информация за икономическия оператор", в графа „Обособени позиции", да е посочена 

обособената позиция за която е представена офертата. 

На 28.09.2017 г. чрез бутона „Искане за разяснение" в СЕВОП, комисията изиска 

в срок до 23.59 часа на 05.10.2017 г., участниците ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ, „Меркурий-

97" ЕООД, „Атлас Травелс" ЕООД и „Аеротур ММ" ООД да представят нов ЕЕДОП с 

отстранени несъответствия и пропуски, констатирани от комисията. 

На 06.10.2017 г. комисията продължи своята работа по разглеждане на 

постъпилите отговори от участниците. Поради прекратяване на служебните 

правоотношения на редовния член на комисията - , старши експерт, 

дирекция ЕПМС, в заседанието на комисията взе участие резервния член I 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



[ , главен юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР, за което попълни декларация в 

съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

До определения срок постъпиха отговори от следните участници: 

Отговор от ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ, постъпил на 29.09.2017 в 16:39 часа с 

приложени следните документи: 

• ЕЕДОП от Ванко Иванов, за „Марбро Type" ООД; 

• ЕЕДОП от Димитър Ванков, за „Марбро Type" ООД; 

• ЕЕДОП от Димитър Ванков, за ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ. 

Отговор от „Атлас Травелс" ЕООД, постъпил на 02.10.2017 г. в 16:41 часа с 

приложен ЕЕДОП от Евгения Манолова, управител на „Атлас Травелс" ЕООД. 

Отговор от „Меркурий- 97" ЕООД, постъпил на 05.10.2017 г. в 19:55 часа с 

приложен ЕЕДОП от Розалина Крайсъл, управител на „Меркурий- 97" ЕООД. 

Комисията констатира, че в указания срок участникът „Аеротур ММ" ООД не е 

представил изискания от комисията нов ЕЕДОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

и информация относно съответствието на участниците с изискванията на Възложителя и 

констатира следното: 

За участника ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „Меркурий- 97" ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „Аеротур ММ" ООД: 

Комисията констатира, че така представената оферта от участника „Аеротур ММ" 

ООД не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие в 

настоящата процедура. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, комисията 

предлага на възложителя участникът „Аеротур ММ" ООД да бъде отстранен от 

процедурата, тъй като представената оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в поканата за участие. 

Членовете на комисията попълниха оценителните гридове в СЕВОП. Оценката на 

електронните оферти в системата се извърши чрез индивидуални и групови гридове, 

даващи възможност за оценка от типа „да/не" на информацията подадена в офертите. 

След приключване на оценяването с помощта на бутона „Покани за отваряне на 

ценови оферти" в СЕВОП, председателят на комисията избра офертите на ДЗЗД 

чл. 2 от ЗЗЛД



ОБЕДИНЕНИЕ МТБ, „Атлас Травелс" ЕООД, „Меркурий - 97" ЕООД, "Елит Травел 

Интернешънъл" ООД и ДЗЗД „България Ер - Посока" и ги допусна до етап отваряне на 

ценовите оферти. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допусна участника „Аеротур 

ММ" ООД до етап отваряне на ценовите оферти. 

Съгласно подготвения „График" в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки ценовите предложения на допуснатите потенциални изпълнители 

станаха видими в 16:00 часа на 09.10.2017 г. в под-меню „Отваряне на ценовите 

оферти". 

Системата автоматично позиционира участниците в под-менюто и предложените 

цени станаха видими за комисията и участниците, както и класирането направено от 

системата по критерии „най-ниска цена". 

Ценовите оферти на участниците са както следва: 

Основни дестинации (показател Ф01) 

"Елит Травел Инте... оферта "Елит Травел Интернешънъл" ООД11 септ 2017 

16:30:36 

1 628,1111В, 

Mi <' ши t ! io< ДЗЗД с ф ^ л i България Ер АД 11 септ 2017 17:49:18 

АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД о ф е р т а АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 11 септ 2017 14:10:26 

ДЗЗД и 1МИ НИ1: MI I 1)1,1/433/4 ОБЕДИНЕНИЕ МТБ11 септ 2017 

10:5/-.. J u 

3 6.52.х44:.лвл. 

4 I 

Меркурий- 97 ЕООД оферта Меркурий- 97 ЕООД11 септ 2017 19:17:38 

Такса обслужване (показател Ф 0 2 ) 

5 823,09 ле 

Меркурий- 97 ЕООД оферта Меркурий- 97 ЕООД 11 септ 

2017 19:17:38 
1 12,00 лв. 

70,09% по-благоприятна 

оферта 

4Ьbiн ария En Посока" ДЗЗД рфергн България Ер АД11 
септ 2017 J 7.49:18 

20,00 /и 
47,54% по-благоприятна 

оферта 

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ оферта ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ 11 

септ 2017 10:52:50 
36,50 лв, 

Д ! i!AC I РАВЕЛС ЕООД i фьрта АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД11 

еf!I 2017 14.10.2o 
f L 0 j 

"Елит Травел Инте.. . оферта "Елит Травел Интернешънъл" 

ООД11 септ 2017 16:30:36 

Крайно класиране (Ф01+Ф02) 

5 67,50 л в, 



България Ер - Посока" ДЗЗД оферта България Ер АД 11 септ 2017 17:49:18 1 659,27 лв 

АТ"ЛА^СЛРАШДС__ШОД_оф^Щ1а АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД11 септ 2017 14:10:26 2 688,94 лв 

"Елит Т р а в е л Инте... о ф е р т а " Е л и т Травел Интернешънъл" ООД 11 септ 2017 3 696^27 J2.B, 

16:30:36 

ДЗЗД ОБЕДШ±ЩИЕ ЩЪ^офшта_ДЗЗа ОБЕДИНЕНИЕ МТБ 11 септ 2017 4 /0/^0 /us 

10:52:50 

М е р к у р и й - 9 7 Е О О Д о ф е р т а Меркурий- 97 ЕООД11 септ 2017 19:17:38 5 835,Ш...11В, 

Комисията установи, че от автоматично извършеното в СЕВОП изчисляване, 

предложената от „Меркурий- 97" ЕООД и "България Ер - Посока" ДЗЗД цена за показател 

Ф02 (такса обслужване) е с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на 

предложенията на останалите участници. 

Във връзка с наличието на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията 

констатира следното: 

Настоящия вътрешен конкурентен избор се провежда въз основа на сключено 

Рамково споразумение № СПОР-12 от 05.06.2017 г. за възлагане на централизирана 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух 

на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция 

2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации". В съответствие с 

чл. 81, ал. 1 от ЗОП, Рамковото споразумение е сключено въз основа на проведена 

открита процедура. 

Видно от електронната преписка в СЕВОП, в Протокол № 2 от 14.04.2016 г. от 

работата на комисията е отразено, че участникът „Меркурий-97" ЕООД е предложил 

цена за показател Ф02 (такса обслужване) в размер на 12.00 лв., която е с повече от 

20% по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател. Предложената цена е обоснована и приета от комисията, поради 

наличието на изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка. 

С оглед изложеното, доколкото изпълнителят по Рамковото споразумение 

„Меркурий-97" ЕООД, явяващ се участник в настоящия вътрешен конкурентен избор, 

вече е обосновал предложената си цена по показател Ф02 (такса обслужване) 

комисията приема, че в случая чл. 72, ал. 1 от ЗОП е приложен от комисията, назначена 

да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в откритата процедура. 

Относно предложената от "България Ер - Посока" ДЗЗД цена по показател Ф02 

(такса обслужване) в размер на 20 лв., комисията реши да изиска от участника подробна 

писмена обосновка за предложената от него цена по показател Ф02 (такса обслужване). 



На основание чл. 72, ал. 1 от от ЗОП искането за обосновка беше изпратено чрез 

СЕВОП от председателя на комисията на 11.10.2017 г. с указание за представяне на 

обосновката до 23.59 часа на 16.10.2017 г. 

В 13.56 часа на 12.10.2017 г. участникът "България Ер - Посока" ДЗЗД изпрати 

чрез съобщение в СЕВОП сканирано копие на обосновка, подписано на ръка и с 

електронен подпис от представляващия обединението. 

По отношение на представената писмена обосновка от участника 

"България ЕР - Посока" ДЗЗД, комисията констатира следното: 

Участникът е посочил, че информацията и аргументацията предоставени с 

писмената обосновка има конфиденциален характер, тъй като съдържа данни за 

водената търговска политика на дружеството. 

Участникът посочва, че предложената цена по показател Ф02 - „Такса 

обслужване" е формирана в резултат на изключителни благоприятни условия за 

представянето на услугите, предмет на обществената поръчка, икономически особености 

на предоставяните услуги и избрани технически решения. 

1, Наличие на изключително благоприятни условия: 

2. Икономически особености на предоставяните услуги: 

3, Избрани технически решения: 

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

чл. 102, ал. 1 от ЗОП



Комисията направи следния извод: 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП комисията не разкрива информацията 

предоставена й от участника, третирана от него с ниво на конфиденциалност, но на 

основание чл. 72 от ЗОП, следва да мотивира защо приема писмената обосновка на 

участника. 

Основните пунктове, на които се позовава участникът, аргументирайки ценовото 

си предложение по показател Ф02 - „Такса обслужване" са наличие на изключителни 

благоприятни условия за представянето на услугите, икономически особености и 

избрани технически решения. 

Комисията приема писмената обосновка на участника, тъй като са посочени 

обективни обстоятелство по чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП обуславящи начина на 

формиране на предложената цена по показател Ф02 - „Такса обслужване". На първо 

място участникът посочва, че цената е формирана на база специфичната дейност на 

„България Ер" АД, участник в Консорциум „България Ер - Посока" ДЗЗД, която е 

въздушен превоз на пътници и багажи. Комисията счита, че като авиокомпания, 

„България Ер" АД може да предложи минимални цена на такса обслужване в резултат на 

водената самостоятелна търговска политика като лицензиран въздушен превозвач. На 

второ място комисията счита, че бонусните възнаграждения изплащани на участника в 

консорциума „Посока Ком" ООД е благоприятно условие и също оказва влияние върху 

формирането на таксата за обслужване. Също така наличието на собствена мрежа от 

бюра за продажба на самолетни билети, център за обслужване на клиенти и 

корпоративен сайт с възможност за продажба на самолетни билети, поддържани с 

приходи от основната дейност на "България Ер" АД, представляват технически решения 

за предоставяне на услугите, предмет на обществената поръчка. 

Въз основа на извършените действия, чл. 19, ал. 7 от Рамковото споразумение, 

съгласно който на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, 

комисията предлага следното класиране на участниците: 

I-во място "България Ер - Посока" ДЗЗД; 

II-ро място „АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД: 

III-то място "ЕлитТравел Интернешънъл" ООД; 

IV-TO място ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ: 

V-то място „Меркурий- 97" ЕООД. 

Предвид класирането на участниците, комисията предлага на Възложителя да 

сключи договор с класирания на първо място участник - "България Ер - Посока" ДЗЗД, с 

предложена обща цена в размер на 659,27 лв. без ДДС. 

чл. 102, ал. 1 от ЗОП



С така описаните действия комисията изпълни възложената със Заповед № Е-РД-

16-721/12.09.2017 г. задача и приключи работата си на 19.10.2017 г. 

Приложения: 

1. Протоколи № 1 и 2 от работата на комисията; 

2. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; 

3. Оферта на "България Ер - Посока" ДЗЗД, разпечатана от СЕВОП; 

4. Оферта на „ЕлитТравел Интернешънъл" ООД, разпечатана от СЕВОП; 

5. Оферта на „АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД, разпечатана от СЕВОП; 

6. Оферта на ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ разпечатана от СЕВОП; 

7. Оферта на „Меркурий- 97" ЕООД разпечатана от СЕВОП; 

8. Оферта на „Аеротур ММ" ООД разпечатана от СЕВОП. 

Комисия: 

Председател: ... 

|/ 

Членове: 

1 

/ I fl 

2 . . . 

/3 , 

( 
3.. 

/ Г, 

4... 

/ В 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



П Р О Т О К О Л № 1 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
постъпили за участие в процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор на 
изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково 

споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. с предмет: „Осигуряване на самолетни 
билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в 

страната и чужбина", обособена позиция 2 „Осигуряване на самолетни билети 
за полети до други дестинации" за нуждите на Министерството на енергетиката 

На 12.09.2017 г. в 10.30 часа в сградата на Министерството на енергетиката, 

Комисията назначена със Заповед № Е-РД-16-721/12.09.2017 г. на главния секретар 

започна своята работа в състав: 

Председател: 

главен експерт, дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

1. ' I, главен юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

2. , старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

3. а, главен експерт, дирекция ФУСИКО; 

4. старши експерт, дирекция ЕПМС. 

със задача електронно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 

за сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 

служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция № 2 „Осигуряване на 

самолетни билети за полети до други дестинации" за нуждите на Министерството на 

енергетиката, провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/, под номер 0377, 

Комисията констатира, че чрез СЕВОП е изпратена покана изх. № Е-26-00-

83/25.08.2017 г. до шестимата участници по рамковото споразумение. Датата и часът за 

отварянето на офертите са визуализирани в страницата „График" на СЕВОП, с оглед на 

което участниците се считат за уведомени. 

Съгласно подготвения „График" в системата, офертите станаха видими за 

комисията в 10:30 часа на 12.09.2017 г. 

Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти всички членове на 

комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на подадените електронни 

оферти и констатира, че в определения срок за получаване на оферти (23.59 часа на 

11.09.2017 г.) в СЕВОП са постъпили шест броя оферти, налични в менюто „Оферти" на 

системата. 

1 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

https://sevop.minfin.bg/


Постъпилите от участниците оферти са автоматично подредени по дата и час на 

постъпване, както следва: 

1 Аеротур ММ ООД оферта Аеротур ММ ООД 31 авг 2017 16 :20 :59 

2 Д З З Д ОБЕДИНЕНИЕ МТБ 

оферта 

3 АТЛАС Т Р А В Е Л С ЕООД 

оферта 

4 Елит Травел Инте*** 

оферта 

5 'Ъългария Ер - Посока" 

Д З З Д оферта 

6 Неркурий- 9 ? ЕООД 

оферта 

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ 

АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 

"Елит Травел 

Интернешънъл15 ООД 

България Ер АД 

Меркурий- 97 ЕООД 

11 септ 2017 10:52 :50 

11 септ 2017 14:10 :26 

11 септ 2017 16:30:36 

11 септ 2017 17 :49 :18 

11 септ 2017 19:17:38 

Комисията прегледа подадената от участниците информация в отговор на 

поставените изисквания от Възложителя във въпросника към „Предложение за 

изпълнение на поръчката" разделени в следните групи въпроси - „Техническа оферта", 

„Изисквания към участниците", след което председателя на комисията чрез системния 

бутон „Покани за разглеждане" допусна участниците към фаза „Оценка на офертите". 

Членовете на комисията разгледаха и провериха по същество съдържанието на 

представената информация от потенциалните изпълнители и констатираха следното: 

За участника „Аеротур ММ" ООД: 

1. В представения ЕЕДОП, част I I „Информация за икономическия оператор", 

буква А „Информация за икономическия оператор", в графа „Обособени позиции", по 

отношение на въпроса „Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, 

за които икономическият оператор желае да направи оферта:", участникът не е посочил 

обособената позиция за която е представил оферта. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в 

част И „Информация за икономическия оператор", буква А „Информация за 

икономическия оператор", в графа „Обособени позиции", следва да посочи обособената 

позиция за която е представил оферта. 
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2. В част VI „Заключителни положения", участникът не е попълнил последния 

абзац, по отношение на даване на съгласие възлагащия орган да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в настоящия ЕЕДОП за 

целите на поръчката. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в 

част VI „Заключителни положения", да посочи възложителя и предмета на настоящата 

обществената поръчка, за която дава съгласие възлагащия орган да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, предоставена в ЕЕДОП за целите на 

поръчката. 

За участника ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ: 

1. Относно участника в обединението „Марбро турс" ООД, комисията констатира 

следното: 

1.1. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, управител на „Марбро турс" 

ООД, в част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя", участникът е посочил за възложител Държавна 

агенция „Електронно управление" и предмет на обществената поръчка - „Осигуряване 

на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания 

до други дестинации за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление". 

В приложения образец на ЕЕДОП в СЕВОП, информацията в част I „Информация 

за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или 

възложителя" е попълнена от възложителя и не следва да се попълва от участниците. 

Съгласно т. 8.2. от поканата, част I „Информация за процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя", Част IV „Критерий за 

подбор" и Част V „Намаляване на броя на квалифицираните кандидати" на ЕЕДОП не се 

попълват от участника. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който част 

I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 

орган или възложителя", да е попълнена съгласно приложения образец от Възложителя в 

СЕВОП. 

1.2. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, управител на „Марбро турс" 

ООД, в част III Основания за изключване, буква Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 

или възложителя на държава членка" участникът не е попълнил информация относно 

обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК и 

информация относно обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на 

Възложителя посочено в т. 8.2, булет втори и шести от поканата за участие. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в 
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част III „Основания за изключване", буква Г „Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка" следва да посочи информация относно обстоятелствата 

по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК и информация относно 

обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на Възложителя в т. 

8.2, булет втори и шести от поканата за участие. 

1.3. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, управител на „Марбро турс" 

ООД, в част VI „Заключителни положения", участникът е попълнил последния абзац, по 

отношение на даване на съгласие на Държавна агенция „Електронно управление" да 

получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в 

настоящия ЕЕДОП за целите на поръчката с предмет „Осигуряване на самолетни билети 

за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за 

нуждите на Държавна агенция „Електронно управление". 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в 

част VI „Заключителни положения", да посочи възложителя и предмета на настоящата 

обществената поръчка, за която дава съгласие възлагащия орган да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, предоставена в ЕЕДОП за целите на 

поръчката. 

1.4. В представения ЕЕДОП на Ванко Иванов, управител на „Марбро турс" ООД, в 

част III Основания за изключване, буква Г „Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка" участникът не е попълнил информация относно 

обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК и 

информация относно обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на 

Възложителя посочено в т. 8.2, булет втори и шести от поканата за участие. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в 

част III „Основания за изключване", буква Г „Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка" следва да посочи информация относно обстоятелствата 

по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК и информация относно 

обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на Възложителя в т. 

8.2, булет втори и шести от поканата за участие. 

2. Относно ДЗЗД обединение „МТБ", комисията констатира следното: 

2.1. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, представляващ ДЗЗД 

обединение „МТБ", в част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена 

поръчка и за възлагащия орган или възложителя", участникът е посочил за възложител 

Държавна агенция „Електронно управление" и предмет на обществената поръчка -

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 
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служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Държавна агенция „Електронно 

управление". 

В приложения образец на ЕЕДОП в СЕВОП, информацията в част I „Информация 

за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или 

възложителя" е попълнена от възложителя и не следва да се попълва от участниците. 

Съгласно т. 8.2. от поканата, част I „Информация за процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя", Част IV „Критерий за 

подбор" и Част V „Намаляване на броя на квалифицираните кандидати" на ЕЕДОП не се 

попълват от участника. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който част 

I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 

орган или възложителя", да е попълнена съгласно приложения образец на ЕЕДОП от 

възложителя в СЕВОП. 

2.2. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, представляващ ДЗЗД 

обединение „МТБ", в част III Основания за изключване, буква Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка" участникът не е попълнил 

информация относно обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 

254а-260 от НК и информация относно обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 

съгласно изискването на Възложителя посочено в т. 8.2, булет втори и шести от 

поканата за участие. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в 

част III „Основания за изключване", буква Г „Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка" следва да посочи информация относно обстоятелствата 

по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК и информация относно 

обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, съгласно изискването на Възложителя в т. 

8.2, булет втори и шести от поканата за участие. 

2.3. В представения ЕЕДОП от Димитър Димитров, представляващ ДЗЗД 

обединение „МТБ", в част VI „Заключителни положения", участникът е попълнил 

последния абзац, по отношение на даване на съгласие на Държавна агенция 

„Електронно управление" да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в настоящия ЕЕДОП за целите на поръчката с предмет 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 

служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Държавна агенция „Електронно 

управление". 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в 

част VI „Заключителни положения", да посочи възложителя и предмета на настоящата 
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обществената поръчка, за която дава съгласие възлагащия орган да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, предоставена в ЕЕДОП за целите на 

поръчката. 

За участника „АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД: 

В представения ЕЕДОП, част И „Информация за икономическия оператор", буква А 

„Информация за икономическия оператор", в графа „Форма на участие", по отношение 

на въпроса „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка заедно с други икономически операториучастникът е отбелязал 

отговор „Да". Видно от Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. „АТЛАС 

ТРАВЕЛС" ЕООД участва самостоятелно в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в 

част И „Информация за икономическия оператор", буква А „Информация за 

икономическия оператор", в графа „Форма на участие", участникът коректно да посочи 

формата си на участие в настоящата обществена поръчка. 

За участника „Елит Травел Интернешънъл" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „България Ер - Посока" ДЗЗД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „Меркурий- 97" ЕООД: 

В представения ЕЕДОП, част II „Информация за икономическия оператор", буква А 

„Информация за икономическия оператор", в графа „Обособени позиции", по отношение 

на въпроса „Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи оферта:", участникът не е посочил 

обособената позиция, за която е представил оферта. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в 

част II „Информация за икономическия оператор", буква А „Информация за 

икономическия оператор", в графа „Обособени позиции", следва да посочи обособената 

позиция за която е представил оферта. 

Въз основа на изложените по-горе констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от 

ППЗОП, чрез бутона „Искане за разяснение" в СЕВОП, комисията изиска от участниците 

„Аеротур ММ" ООД, ДЗЗД обединение „МТБ", „АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД и „Меркурий- 97" 
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ЕООД да отстранят констатираните от комисията несъответствията и пропуските, в срок 

до 5 работни дни от уведомяването. 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 28.09.2017 г. 

Комисия: / 

Председател: . v 

Членове;/^? 

1.. 

/ Р 

2., 

/ 3 

3.. 

/Г< 

4.. 

П 

з / 

I / 

а/ 
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П Р О Т О К О Л № 2 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
постъпили за участие в процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител 
на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-

12/05.06.2017 г. с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по 
въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", 
обособена позиция 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други 

дестинации" за нуждите на Министерството на енергетиката 

Днес, 06.10.2017 г. в 10.00 часа в сградата на Министерството на енергетиката, 

Комисията назначена със Заповед № Е-РД-16-721/12.09.2017 г. на главния секретар 

продължи своята работа, в състав*. 

Председател: 

, главен експерт, дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

1. I , главен юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

2. • старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

3. I j, главен експерт, дирекция ФУСИКО; 

Резервен член: 

4. , главен юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР. 

Поради прекратяване на служебните правоотношения на редовния член на 

комисията - I , старши експерт, дирекция ЕПМС, в заседанието на комисията 

взе участие резервния член Валентина Вълканова, главен юрисконсулт, дирекция 

ПНДАОЧР, за което попълни декларация в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 

На 28.09.2017 г. чрез бутона „Искане за разяснение'' в СЕВОП, на основание чл. 54, 

ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията изиска в срок до 23.59 часа на 05.10.2017 г,, участниците 

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ, „Меркурий- 97" ЕООД, „Атлас Травелс* ЕООД и „Аеротур ММ" ООД 

да представят нов ЕЕДОП с отстранени несъответствия и пропуски, констатирани от 

комисията. 

До определения от комисията срок са постъпили отговори от следните участници: 

Отговор от ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ, постъпил на 29.09.2017 в 16:39 часа с 

приложени следните документи: 

• ЕЕДОП от Ванко Иванов, за „Марбро Type44 ООД; 

• ЕЕДОП от Димитър Ванков, за „Марбро Type" ООД; 

• ЕЕДОП от Димитър Ванков, за ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ. 

Отговор от „Атлас Травелс" ЕООД, постъпил на 02.10.2017 г. в 16:41 часа с 

приложен ЕЕДОП от Евгения Манолова, управител на „Атлас Травелс" ЕООД. 
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Отговор от „Меркурий- 97" ЕООД, постъпил на 05.10.2017 г. в 19:55 часа с приложен 

ЕЕДОП от Розалина Крайсъл, управител на „Меркурий- 97" ЕООД. 

Комисията констатира, че в указания срок участника в процедурата „Аеротур ММ" 

ООД не е представил допълнително изискания от комисията нов ЕЕДОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи и 

информация относно съответствието на участниците с изискванията на Възложителя и 

констатира следното: 

За участника ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „Меркурий- 97" ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „Аеротур ММ" ООД: 

Комисията констатира, че представената оферта от участника „Аеротур ММ" ООД не 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие в настоящата 

процедура. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, Комисията 

предлага на възложителя участникът „Аеротур ММ" ООД да бъде отстранен от процедурата, 

тъй като представената оферта не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

поканата за участие. 

Членовете на комисията попълниха оценителните гридове в СЕВОП. Оценката на 

електронните оферти в системата се извърши чрез индивидуални и групови гридове, 

даващи възможност за оценка от типа „да/не" на информацията подадена в офертите. 

След приключване на оценяването с помощта на бутона „Покани за отваряне на 

ценови оферти" в СЕВОП, председателят на комисията избра офертите на ДЗЗД 

ОБЕДИНЕНИЕ МТБ, „Атлас Травелс" ЕООД, „Меркурий- 97" ЕООД, "Елит Травел 

Интернешънъл" ООД и ДЗЗД „България Ер - Посока" и ги допусна до етап отваряне на 

ценовите оферти. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допусна участника „Аеротур ММ" 

ООД до етап отваряне на ценовите оферти. 

Съгласно подготвения „График" в Системата за електронно възлагане на обществени 

поръчки ценовите предложения на допуснатите потенциални изпълнители станаха видими 

в 16:00 часа на 09.10.2017 г. в под-меню „Отваряне на ценовите оферти". 

2 



Системата автоматично позиционира участниците в под-менюто и предложените 

цени стават видими за комисията и участниците, както и класирането направено от 

системата по критерии „най-ниска цена". 

Ценовите оферти на участниците са както следва: 

Основни дестинации (показател Ф01) 

' Елит Травел Инте.. оферта 

0! 4 Н* ^ 

6 IB JT j rn^ Отваряне на ценови оферти 

"Бьл.ария Ер Посока5' ДЗЗД 
оферта.»^ * ^ ^ > { «с::. . 

639Д7 лв. Отваряне на ценови оферти 

АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД оферта 
АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД! 1 септ 2017 

14:10:26 

Отваряне на ценови оферти 

ДЗЗД ОБЕДИНЕ НИЕ МТБ оферта 
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ИТБ 11 септ 201; 

10:52:50 

671,20 лв. Отваряне на ценови оферти 

Меркурий- 97 ЕООД оферта 
Меркурий- 97 ЕООДII септ 201? 

19:17:38 

823,09 лв, Отваряне на ценови оферти 

Такса обслужване (показател Ф02) 

Меркурий- 97 ЕООД оферта Меркурий- 97 
ЕООД 11 септ 2017 19:17:38 

;България Ер Jlpro^d 1ДЗЗД.оферт<1 

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ИТБ оферта ДЗЗД 
ОБЕДИНЕНИЕ МТБИ септ 2017 10:52:50 

АТЛ АС.. TP А В Е ДС... Е О ОД ...о АТ Л А С 
4 I _ г • 4 4 : ' 7 

"Елит Травел Инте»<, оферта "Елит Травел 

Интернешънъя'* ООД i t rem 201? 16:30:36 

Отваряне на 

70,09% по-благоприятна ценови оферти 

оферта 

2.0,,0.11лв. Отваряне на 
47,54% по-благоприятна ценови оферти 

оферта 

3 £ Ш У ж Отваряне на 

ценови оферти 

З6.,.5.0..,л.в., Отваряне на 
ценови оферти 

6IJMl jmt Отваряне на 

ценови оферти 
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Крайно класиране (Ф01+Ф02) 

„България Ер 

АДП септ 2017 1 7.49:1 У 
659,27 лв.. Отваряне иа ценови 

оферти 

.АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД!I 2 

септ 2017 14:10:26 

М8.Д4.ЛВ, Отваряне на ценови 

оферти 

? ;Елит Травел Инте,^ оферта "Елит Травел 

Интернешънъл" ООД 11 септ 2017 16:30:36 

696.27 лв, Отваряне на ценови 

оферти 

ДЗЗД.... 
МТБII септ 2017 10:52:50 

ОБЕДИНЕНИЕ. Z.O.7.,.70 ле., Отваряне на ценови 

оферти 

Иеркурий" 97 ЕООД оферта Меркурий" 97 ЕООД! I cent 5 

2017 19:17:38 

835,09 лв, Отваряне на ценови 

оферти 

Комисията установи, че от автоматично извършеното в СЕВОП изчисляване, 

предложената от „Меркурий- 97" ЕООД и "България Ер - Посока" ДЗЗД цена за показател 

Ф02 (такса обслужване) е с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на 

предложенията на останалите участници. 

Във връзка с наличието на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията констатира 

следното: 

Настоящия вътрешен конкурентен избор се провежда въз основа на сключено 

Рамково споразумение № СПОР-12 от 05.06.2017 г. за възлагане на централизирана 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 

пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция 2 

„Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации". В съответствие с чл. 

81, ал. 1 от ЗОП, Рамковото споразумение е сключено въз основа на проведена открита 

процедура. 

Видно от електронната преписка в СЕВОП, в Протокол № 2 от 14.04.2016 г. от 

работата на комисията е отразено, че участникът „Меркурий-97" ЕООД е предложил цена 

за показател Ф02 (такса обслужване) в размер на 12.00 лв., която е с повече от 20% по-

благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател. Предложената цена е обоснована и приета от комисията, поради наличието на 

изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка. 

С оглед изложеното, доколкото изпълнителят по Рамковото споразумение 

„Меркурий-97" ЕООД, явяващ се участник в настоящия вътрешен конкурентен избор, вече е 

обосновал предложената си цена по показател Ф02 (такса обслужване) комисията приема, 
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че в случая чл. 72, ал. 1 от ЗОП е приложен от комисията, назначена да разгледа, оцени и 

класира постъпилите оферти в откритата процедура. 

Относно предложената от "България Ер - Посока" ДЗЗД цена по показател Ф02 

(такса обслужване) в размер на 20 лв., комисията реши да изиска от участника подробна 

писмена обосновка за предложената от него цена по показател Ф02 (такса обслужване). 

На основание чл, 72, ал. 1 от от ЗОП искането за обосновка беше изпратено чрез 

СЕВОП от председателя на комисията на 11.10.2017 г. с указание за представяне на 

обосновката до 23.59 часа на 16.10.2017 г. 

В 13.56 часа на 12.10.2017 г. участникът "България Ер - Посока" ДЗЗД изпрати чрез 

съобщение в СЕВОП сканирано копие на обосновка, подписано на ръка и с електронен 

подпис от представляващия обединението. 

По отношение на представената писмена обосновка от участника "България 

ЕР - Посока" Д З З Д , комисията констатира следното: 

Участникът е посочил, че информацията и аргументацията предоставени с писмената 

обосновка има конфиденциален характер, тъй като съдържа данни за водената търговска 

политика на дружеството. 

Участникът посочва, че предложената цена по показател Ф02- „Такса обслужване" е 

формирана в резултат на изключителни благоприятни условия за представянето на 

услугите, предмет на обществената поръчка, икономически особености на предоставяните 

услуги и избрани технически решения. 

1, Наличие на изключително благоприятни УСЛОВИЯ: 

2. Икономически особености на предоставяните услуги: 
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3, Избрани технически решения: 

Комисията прави следния извод: 
На основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП комисията не разкрива информацията 

предоставена й от участника, третирана от него с ниво на конфиденциалност, но на 

основание чл. 72 от ЗОП, следва да мотивира защо приема писмената обосновка на 

участника. 

Основните пунктове, на които се позовава участникът, аргументирайки ценовото си 

предложение по показател Ф02 - „Такса обслужване" са наличие на изключителни 

благоприятни условия за представянето на услугите, икономически особености и избрани 

технически решения. 

Комисията приема писмената обосновка на участника, тъй като са посочени 

обективни обстоятелство по чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП обуславящи начина на 

формиране на предложената цена по показател Ф02 - „Такса обслужване". На първо място 

участникът посочва, че цената е формирана на база специфичната дейност на „България 

Ер" АД, участник в Консорциум „България Ер ~ Посока" ДЗЗД, която е въздушен превоз на 

пътници и багажи. Комисията счита, че като авиокомпания, „България Ер" АД може да 

предложи минимални цена на такса обслужване в резултат на водената самостоятелна 

търговска политика като лицензиран въздушен превозвач. На второ място комисията счита, 

че бонусните възнаграждения изплащани на участника в консорциума „Посока Ком" ООД е 

благоприятно условие и също оказва влияние върху формирането на таксата за 

обслужване. Също така наличието на собствена мрежа от бюра за продажба на самолетни 

билети, център за обслужване на клиенти и корпоративен сайт с възможност за продажба 

на самолетни билети, поддържани с приходи от основната дейност на "България Ер" АД, 

представляват технически решения за предоставяне на услугите, предмет на обществената 

поръчка. 

Въз основа на извършените действия, чл. 19, ал. 7 от Рамковото споразумение, 

съгласно който на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, 

комисията предлага следното класиране на участниците: 

1-во място "България Ер - Посока" ДЗЗД; 
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II-ро място „АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД; 

III-то място "ЕлитТравел Интернешънъл" ООД; 

IV-TO място ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ; 

V-то място „Меркурий- 97" ЕООД. 

Предвид класирането на участниците, комисията предлага на Възложителя да 

сключи договор с класирания на първо място участник - "България Ер - Посока" ДЗЗД, с 

предложена обща цена в размер на 659,27 лв. без ДДС. 

След извършеното класиране, комисията изготви доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

за резултатите от работата си, който в съответствие с чл. 106, ал. 1 от ЗОП ще бъде 

представен на възложителя за утвърждаване. 

Документацията свързана с провеждането на процедурата е налична и остава за 

съхранение в законоустановения срок в Системата за електронно възлагане на обществени 

поръчки. 

С извършване на тези действия, комисията приключи своята работа. 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 19.10.2017 г. 

Комисия: 

Председател: 
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