ПРОТОКОЛ №3
На 28.04.2017 г., от 11.00 часа, в зала № 15, ет. 4, в сградата на НЦОЗА, се
проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД – 178/04.04.2017 г. на
директора на НЦОЗА и назначена да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и
класира подадените оферти по обществена поръчка с предмет: „Туроператорски услуги
по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от
страната и чужбина, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА, по
международни проекти и международни и национални програми“, открита с Решение
№ РД-126 от 10.03.2017 г. на Възложителя.
На заседанието присъстваха:
Председател : Цветанка Иванова - юрисконсулт, началник отдел „ППОП“
Членове:
1. Асистент инж. Цветанка Моллова - отдел „Психично здраве“
2. Красимира Владимирова – зам.гл.счетоводител отдел „ФСО и ЧР”
3. Ралица Бърдарова – експерт отдел „Детско и младежко здраве“
4. Силвия Динчийска – гл.експерт отдел „ППОП“
Комисията продължи своята работа по разглеждане на представените от
участниците Технически предложения и извърши проверка за съответствие с
предварително обявените условия на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Резултатите от
проверката комисията описа, както следва:
1. КОНСОРЦИУМ
"БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД
В своето Предложение за изпълнение на поръчката, участникът е посочил
информация, че:
- има възможност и готовност да покрие всички заявени от НЦОЗА дестинации
навсякъде в чужбина;
- ще осигурява директни полети, а при невъзможност с минимален брой подходящи
връзки;
- при извънредни обстоятелства, възникнали след закупуването на самолетен билет
и/или по време на пътуването, касаещи командированото лице, по вина на
самолетната компания, изпълняваща полета, или при влошени метеорологични
условия, непозволяващи осъществяването на съответния полет, изпълнителят се
задължава да уведоми незабавно Възложителя и при необходимост да осигури
билет със същата или с друга авиокомпания, като се съобрази с изискванията на
Възложителя;
- при заявка за резервация на самолетни билети, изпълнителят ще предоставя
отговор на Възложителя в срок до 45 минути. Отговорът ще съдържа всички
варианти за реализиране на пътуването (директни и такива с подходящи връзки),
отговарящи на изискванията на Възложителя, но не по-малко от три, като
подробно посочва: авиокомпания, маршрут, часове, престой, цена, срок за издаване
и други условия, които са важни за резервацията, и предоставя информация за
визовите изисквания на държавата, до която се извършва пътуването (ако има

такива). Предлаганите в отговорите цени на билети няма да са по-високи от
цените за всеки конкретен полет, които се обявяват от съответния превозвач за
резервация през електронната му страница. Възложителят си запазва правото да
избере съответен вариант, като потвърди заявката или да поиска нови варианти,
в случай че нито един от предложените не отговаря на неговите изисквания. При
поискване от Възложителя изпълнителят ще предоставя информация и съответно
закупува билети от нискотарифни авиокомпании;
- срокът за изпълнение на заявка и предоставянето на самолетния билет в
електронен вид ще е до 45 минути от потвърждаване на заявката, а при
позоваване в заявката, както и във всеки следващ момент на извънредни
обстоятелства - до 30 минути, считано от потвърждаването на заявката от
служител определен със заповед от Възложителя;
- ще предоставя на Възложителя информация и ще осигурява самолетни билети,
съобразени с всички валидни към датата на пътуването отстъпки на
авиокомпаниите (при седмичен престой, „уикенд правило” или други), както и ще
предлага билети от съответната предпочитана класа при най-благоприятните
условия, включително и такива, настъпили след даване на отговор по заявка на
Възложителя;
- ще извършва онлайн резервации от името на Възложителя със собствена
кредитна карта;
- ще доставя самолетните билети и документацията, свързана с продажбите, на
адреса на Възложителя;
- има права за резервиране, продажба и издаване на самолетни билети, както и че
има сключени договори за работа с всички представени в България авиокомпании;
- ще отчита и натрупва точки (за пропътувани мили) по авиационните бонусни
програми на авиокомпаниите (Bulgaria Air, Miles&More, Flying Blue и др.) за всеки
закупен самолетен билет.
- ще гарантира конфиденциалност относно извършваните пътувания (имена, дати,
маршрути, превозвачи) и ще осигури бърза реакция след подаване на заявка и
предлагане на най-подходящите и икономични варианти;
- ще осигури на Възложителя действащ телефон за денонощна връзка в празнични,
почивни дни и при извънредни обстоятелства;
- ще оформя надлежно документацията, свързана с осъществяването, отчитането
и заплащането на самолетните билети, в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя;
- ще доставя самолетните билети и фактурите до адреса на Възложителя в 7 дневен срок;
- ще представи на Възложителя дневник за извършените по договора за
обществената поръчка продажби на самолетни билети през предходния месец в
срок до 10-то число на следващия месец, а към датата на изтичане на договора ще
представи обобщен дневник с всички продажби за периода на договора;
- ще предостави при поискване на Възложителя на всеки един служител карта за
лоялни клиенти даваща право да събират точки, отстъпки и др. персонални
привилегии;
- други;
Заключение на комисията:
Техническото предложение на участника отговаря в пълен обем и вид на
минималните изисквания на Възложителя, съгласно документацията за участие в
процедурата.
С оглед гореизложеното, комисията допуска участника КОНСОРЦИУМ
"БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД до следващия етап на процедурата – отваряне на
ценовото предложение.

2.
АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД
В своето Предложение за изпълнение на поръчката, участникът е посочил
информация, че:
- има възможност и готовност да покрие всички заявени от НЦОЗА дестинации
навсякъде в чужбина;
- ще осигурява директни полети, а при невъзможност с минимален брой подходящи
връзки;
- при извънредни обстоятелства, възникнали след закупуването на самолетен билет
и/или по време на пътуването, касаещи командированото лице, по вина на
самолетната компания, изпълняваща полета, или при влошени метеорологични
условия, непозволяващи осъществяването на съответния полет, изпълнителят се
задължава да уведоми незабавно Възложителя и при необходимост да осигури
билет със същата или с друга авиокомпания, като се съобрази с изискванията на
Възложителя;
- при заявка за резервация на самолетни билети, изпълнителят ще предоставя
отговор на Възложителя в срок до 45 минути. Отговорът ще съдържа всички
варианти за реализиране на пътуването (директни и такива с подходящи връзки),
отговарящи на изискванията на Възложителя, но не по-малко от три, като
подробно посочва: авиокомпания, маршрут, часове, престой, цена, срок за издаване
и други условия, които са важни за резервацията, и предоставя информация за
визовите изисквания на държавата, до която се извършва пътуването (ако има
такива). Предлаганите в отговорите цени на билети няма да са по-високи от
цените за всеки конкретен полет, които се обявяват от съответния превозвач за
резервация през електронната му страница. Възложителят си запазва правото да
избере съответен вариант, като потвърди заявката или да поиска нови варианти,
в случай че нито един от предложените не отговаря на неговите изисквания. При
поискване от Възложителя изпълнителят ще предоставя информация и съответно
закупува билети от нискотарифни авиокомпании;
- срокът за изпълнение на заявка и предоставянето на самолетния билет в
електронен вид ще е до 45 минути от потвърждаване на заявката, а при
позоваване в заявката, както и във всеки следващ момент на извънредни
обстоятелства - до 30 минути, считано от потвърждаването на заявката от
служител определен със заповед от Възложителя;
- ще предоставя на Възложителя информация и ще осигурява самолетни билети,
съобразени с всички валидни към датата на пътуването отстъпки на
авиокомпаниите (при седмичен престой, „уикенд правило” или други), както и ще
предлага билети от съответната предпочитана класа при най-благоприятните
условия, включително и такива, настъпили след даване на отговор по заявка на
Възложителя;
- ще извършва онлайн резервации от името на Възложителя със собствена
кредитна карта;
- ще доставя самолетните билети и документацията, свързана с продажбите, на
адреса на Възложителя;
- има права за резервиране, продажба и издаване на самолетни билети, както и че
има сключени договори за работа с всички представени в България авиокомпании;
- ще отчита и натрупва точки (за пропътувани мили) по авиационните бонусни
програми на авиокомпаниите (Bulgaria Air, Miles&More, Flying Blue и др.) за всеки
закупен самолетен билет.
- ще гарантира конфиденциалност относно извършваните пътувания (имена, дати,
маршрути, превозвачи) и ще осигури бърза реакция след подаване на заявка и
предлагане на най-подходящите и икономични варианти;
- ще осигури на Възложителя действащ телефон за денонощна връзка в празнични,
почивни дни и при извънредни обстоятелства;

ще оформя надлежно документацията, свързана с осъществяването, отчитането
и заплащането на самолетните билети, в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя;
- ще доставя самолетните билети и фактурите до адреса на Възложителя в 7 дневен срок;
- ще представи на Възложителя дневник за извършените по договора за
обществената поръчка продажби на самолетни билети през предходния месец в
срок до 10-то число на следващия месец, а към датата на изтичане на договора ще
представи обобщен дневник с всички продажби за периода на договора;
- разполага с бонуси програмите от различни авиопревозвачи, предлагани от „Атлас
травелс“ ЕООД;
- ще осигури преференциални цени за студенти и преподаватели;
- ще осигури услугата он-лайн чекиране на всички превозвачи, които предлагат тази
услуга за пътници и багаж 24часа преди полет за пътувания на служителите;
- ще осигури безплатно съдействие за получаване на входни и транзитни визи и др.,
- ще осигури безплатно съдействие при загубен багаж или др. рекламации;
- ще осигури достъп до безплатна система за онлайн проверка на варианти за
пътувания за самолетни билети;
- други.
Заключение на комисията: Техническото предложение на участника отговаря в пълен
обем и вид на минималните изисквания на Възложителя, съгласно документацията за
участие в процедурата.
С оглед гореизложеното, комисията допуска участника „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД
до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовото предложение.
-

3. КЛИО ТРАВЕЛ ООД
В своето Предложение за изпълнение на поръчката, участникът е посочил
информация, че:
- има възможност и готовност да покрие всички заявени от НЦОЗА дестинации
навсякъде в чужбина;
- ще осигурява директни полети, а при невъзможност с минимален брой подходящи
връзки;
- при извънредни обстоятелства, възникнали след закупуването на самолетен билет
и/или по време на пътуването, касаещи командированото лице, по вина на
самолетната компания, изпълняваща полета, или при влошени метеорологични
условия, непозволяващи осъществяването на съответния полет, изпълнителят се
задължава да уведоми незабавно Възложителя и при необходимост да осигури
билет със същата или с друга авиокомпания, като се съобрази с изискванията на
Възложителя;
- при заявка за резервация на самолетни билети, изпълнителят ще предоставя
отговор на Възложителя в срок до 45 минути. Отговорът ще съдържа всички
варианти за реализиране на пътуването (директни и такива с подходящи връзки),
отговарящи на изискванията на Възложителя, но не по-малко от три, като
подробно посочва: авиокомпания, маршрут, часове, престой, цена, срок за издаване
и други условия, които са важни за резервацията, и предоставя информация за
визовите изисквания на държавата, до която се извършва пътуването (ако има
такива). Предлаганите в отговорите цени на билети няма да са по-високи от
цените за всеки конкретен полет, които се обявяват от съответния превозвач за
резервация през електронната му страница. Възложителят си запазва правото да
избере съответен вариант, като потвърди заявката или да поиска нови варианти,
в случай че нито един от предложените не отговаря на неговите изисквания. При
поискване от Възложителя изпълнителят ще предоставя информация и съответно

закупува билети от нискотарифни авиокомпании;
срокът за изпълнение на заявка и предоставянето на самолетния билет в
електронен вид ще е до 45 минути от потвърждаване на заявката, а при
позоваване в заявката, както и във всеки следващ момент на извънредни
обстоятелства - до 30 минути, считано от потвърждаването на заявката от
служител определен със заповед от Възложителя;
- ще предоставя на Възложителя информация и ще осигурява самолетни билети,
съобразени с всички валидни към датата на пътуването отстъпки на
авиокомпаниите (при седмичен престой, „уикенд правило” или други), както и ще
предлага билети от съответната предпочитана класа при най-благоприятните
условия, включително и такива, настъпили след даване на отговор по заявка на
Възложителя;
- ще извършва онлайн резервации от името на Възложителя със собствена
кредитна карта;
- ще доставя самолетните билети и документацията, свързана с продажбите, на
адреса на Възложителя;
- има права за резервиране, продажба и издаване на самолетни билети, както и че
има сключени договори за работа с всички представени в България авиокомпании;
- ще отчита и натрупва точки (за пропътувани мили) по авиационните бонусни
програми на авиокомпаниите (Bulgaria Air, Miles&More, Flying Blue и др.) за всеки
закупен самолетен билет.
- ще гарантира конфиденциалност относно извършваните пътувания (имена, дати,
маршрути, превозвачи) и ще осигури бърза реакция след подаване на заявка и
предлагане на най-подходящите и икономични варианти;
- ще осигури на Възложителя действащ телефон за денонощна връзка в празнични,
почивни дни и при извънредни обстоятелства;
- ще оформя надлежно документацията, свързана с осъществяването, отчитането
и заплащането на самолетните билети, в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя;
- ще доставя самолетните билети и фактурите до адреса на Възложителя в 7 дневен срок;
- ще представи на Възложителя дневник за извършените по договора за
обществената поръчка продажби на самолетни билети през предходния месец в
срок до 10-то число на следващия месец, а към датата на изтичане на договора ще
представи обобщен дневник с всички продажби за периода на договора;
- ще предоставя бонуси програмите от различни авиопревозвачи;
- ще осигури услугата он-лайн чекиране на пътниците;
- ще осигури безплатно съдействие при загубен багаж или др. рекламации;
- ще осигури пълно съдействие с предоставяне на оборудване при пътувания на хора
в неравностойно положение;
- други.
Заключение на комисията:
Техническото предложение на участника отговаря в пълен обем и вид на
минималните изисквания на Възложителя, съгласно документацията за участие в
процедурата.
С оглед гореизложеното, комисията допуска участника „КЛИО ТРАВЕЛ“ ООД до
следващия етап на процедурата – отваряне на ценовото предложение.
-

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, комисията определи за дата на отваряне и
разглеждане на ценовите предложение на допуснатите участници - 09.05.2017г. от
11:00 часа, зала 15, етаж 4, НЦОЗА, сграден комплекс „Център по хигиена“, гр. София,
бул. Акад. Иван Гешов“ № 15.

Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувано в
профила на купувача на адрес:
http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1638&catid=312
&Itemid=558&lang=bg на 02.05.2017г.

С извършване на горепосочените действия, председателят на комисията закри
заседанието на комисията.
Настоящият протокол се състави и подписа на 28.04.2017г.
Председател : Цветанка Иванова - юрисконсулт, началник отдел „ППОП“
Членове:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

