
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: 

I I, главен експерт, дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

1. F , главен юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

2. н, старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

3. ка, 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 „Оферти81 на 

системата. 
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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 МТ6 

оферта 

3 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 

оферта 

4 Tpaeeii Ш т е 

оферта 

5 "Ъъттртт Ер - Посока** 

Ш Ж оферта 

6 Мерщрмм*» 91 ЕООД 

оферта 

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ 11 септ 2017 10:52:50 

АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 11 септ 2017 14:10:26 

"Елит Травел 

Интернешънълп ООД 

България Ер АД 

Меркурий- 97 ЕООД 

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 разглеждане1' 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 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. 

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. 
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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 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 
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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 II „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 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. 

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. 

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. 
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