ПРОТОКОЛ №4
На 09.05.2017 г., от 11.00 часа, зала № 15, ет. 4, в сградата на НЦОЗА се проведе
открито заседание на комисията, определена със Заповед № РД – 178/04.04.2017г. на
директора на НЦОЗА, на което се отвориха и оповестиха ценовите предложения на
участниците в процедурата за възлагане на 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“
На публичната част от заседанието на комисията не присъстваха участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване.
Председателят на комисията показа на присъстващите членове на комисията, че
представените от участниците пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ са с
ненарушена цялост и съдържат подписите, положени върху тях на заседанието, проведено
на 04.04.2017г.
След горепосочените действия, председателят на комисията отвори ценовите
предложения на участниците по реда на постъпването им в деловодството, оповести
направените предложения, а констатациите комисията описа в Таблица № 1.
Таблица № 1
№

1

Наименование
на участника
КОНСОРЦИУМ
"БЪЛГАРИЯ ЕР И
ПОСОКА" ДЗЗД

Вх. № на
офертата

Ценово предложение

Оферта Вх.№
1608/03.04.2017г.

Предложение за показател А - Такса обслужване при направена
самолетна резервация за едно лице: 0,00лв.
Предложение за показател В - Освобождаване (в процент) от
дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на
датите на пътуването и/или имената на пътника: 100%
Предложение за показател С - Освобождаване (в процент) от
дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при отказ
от пътуване: 100%
Предложение за показател D - Предоставяне на бонусен
(безплатен) самолетен билет (икономична класа, за европейска
дестинация) при всяко достигане на съответна стойност в лева
на закупените от възложителя самолетни билети:
При достигане на 20 000,00лв.
Предложение за показател E – Възстановяване на сума (изразено
като % стойност) от закупен двупосочен билет за пътуване,
който поради настъпили за възложителя обстоятелства не е бил
реализиран: 0%
Предложение за показател F - Предложена от участника
отстъпка (изразена в % стойност) от крайната обща стойност

на закупените билети за група от 3 (трима) и повече пътника,
двупосочни билети, икономична класа (от) и (за) различни
дестинации: 0%

2

АТЛАС ТРАВЕЛС
ЕООД

Оферта Вх.№
1618/03.04.2017г.

Предложение за показател А - Такса обслужване при направена
самолетна резервация за едно лице: 20,00лв.
Предложение за показател В - Освобождаване (в процент) от
дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на
датите на пътуването и/или имената на пътника: 10%
Предложение за показател С - Освобождаване (в процент) от
дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при отказ
от пътуване: 10%
Предложение за показател D - Предоставяне на бонусен
(безплатен) самолетен билет (икономична класа, за европейска
дестинация) при всяко достигане на съответна стойност в лева
на закупените от възложителя самолетни билети:
При достигане на 125 000,00лв.
Предложение за показател E – Възстановяване на сума (изразено
като % стойност) от закупен двупосочен билет за пътуване,
който поради настъпили за възложителя обстоятелства не е бил
реализиран: 5%
Предложение за показател F - Предложена от участника
отстъпка (изразена в % стойност) от крайната обща стойност
на закупените билети за група от 3 (трима) и повече пътника,
двупосочни билети, икономична класа (от) и (за) различни
дестинации: 1%

3

КЛИО ТРАВЕЛ
ООД

Оферта Вх.№
1619/03.04.2017г.

Предложение за показател А - Такса обслужване при направена
самолетна резервация за едно лице: 0,00лв.
Предложение за показател В - Освобождаване (в процент) от
дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на
датите на пътуването и/или имената на пътника: 100%
Предложение за показател С - Освобождаване (в процент) от
дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при отказ
от пътуване: 100%
Предложение за показател D - Предоставяне на бонусен
(безплатен) самолетен билет (икономична класа, за европейска
дестинация) при всяко достигане на съответна стойност в лева
на закупените от възложителя самолетни билети:
При достигане на 25 000,00лв.
Предложение за показател E – Възстановяване на сума (изразено
като % стойност) от закупен двупосочен билет за пътуване,
който поради настъпили за възложителя обстоятелства не е бил
реализиран: 35%
Предложение за показател F - Предложена от участника
отстъпка (изразена в % стойност) от крайната обща стойност
на закупените билети за група от 3 (трима) и повече пътника,
двупосочни билети, икономична класа (от) и (за) различни
дестинации: 35%

С горепосочените действия приключи работата на комисията.
Във връзка с Доклад Вх.№ 2193/11.05.2017г., срока за работата на комисията е
удължен със Заповед № РД-256/11.05.2017 г. на Директора на НЦОЗА.
На 15.05.2017г., комисията продължи своята работа, като извърши проверка във
връзка с изискванията на чл.72, ал.1 от ЗОП за наличие на ценово предложение, което е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници, а констатациите описа в Таблица № 2.

Таблица № 2
Показатели
Показател А –
Такса
обслужване
при
направена
самолетна
резервация за едно лице.
Показател В – Освобождаване
(в процент) от дължимите по
тарифни условия глоби и
доплащания при смяна на
датите на пътуването и/или
имената на пътника.
Показател С – Освобождаване
(в процент) от дължимите по
тарифни условия глоби и
доплащания при отказ от
пътуване.
Показател D – Предоставяне
на
бонусен
(безплатен)
самолетен билет (икономична
класа,
за
европейска
дестинация)
при
всяко
достигане
на
съответна
стойност в лева на закупените
от възложителя самолетни
билети.
Показател Е - Възстановяване
на сума
(изразено като %
стойност) от закупен двупосочен
билет за пътуване, който поради
настъпили
за
възложителя
обстоятелства
не
е
бил
реализиран.
Показател F - Предложена от
участника отстъпка (изразена в
% стойност) от крайната обща
стойност на закупените билети
за група от 3 (трима) и повече
пътника, двупосочни билети,
икономична класа (от) и (за)
различни дестинации.

Предложение на
КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И
ПОСОКА" ДЗЗД

Предложение на
АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД

Предложение на
КЛИО ТРАВЕЛ ООД

0,00 лв.

20,00лв.

0,00 лв.

100%

10%

100%

100%

10%

100%

20 000.00лв.

125 000,00лв.

25 000.00лв.

0%

5%

35%

0%

1%

35%

След извършената проверка за наличие на основанията на чл.72, ал.1 от ЗОП,
комисията установи:
1. Предложението на участника КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА"
ДЗЗД, по отношение на показатели „А“, „В“ „С“ и „D“, попада в хипотезата на
чл.72, ал.1 от ЗОП, а именно предложенията по тези показатели са с числово
изражение, което подлежи на оценяване, и са с повече от 20 на сто поблагоприятни от средните стойности на останалите участници по същите
показатели за оценка.
2. Предложението на участника КЛИО ТРАВЕЛ ООД, по отношение на показатели
„А“, „B“, „С“, „D“, „Е“ и „F“, попада в хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП, а
именно предложенията по тези показатели са с числово изражение, което
подлежи на оценяване и са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните
стойности на останалите участници по същите показатели за оценка.
С оглед горното и съгласно спазване изискванията на ЗОП, участниците
КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД и КЛИО ТРАВЕЛ ООД следва да
представят в 5-дневен срок от получаване на исканетo подробна писмена обосновка за
начина на образуване на посочените предложения.

Обосновките се предоставят в деловодството на НЦОЗА на адрес: гр. София, бул.
„ Акад.Иван Гешов“ , № 15, ет. 4, стая 16, в запечатан плик с надпис „Обосновка по чл.72,
ал.1 от ЗОП за 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“.
По отношение на участника „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, комисията го допуска до
следващия етап на процедурата, а именно оценка на офертите съгласно „Методика за
определяне на комплексната оценка на офертата“, на база икономически най-изгодната
оферта въз основа на критерий за възлагане „ниво на разходите”.
Настоящият протокол се състави и подписа на 15.05.2017г.
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

