ПРОТОКОЛ №5
На 22.05.2017г., 25.05.2017г. и 26.05.2017г. в зала № 15, ет. 4, в сградата на
НЦОЗА се проведоха работни заседания на комисията определена със Заповед № РД –
178/04.04.2017г. и в срока удължен със Заповед № РД-256/11.05.2017 г. на Директора на
НЦОЗА, на което се отвориха, оповестиха и разгледаха представените от участниците
подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложенията им, изискани
след извършената проверка за наличие на основанията на чл.72, ал.1 от ЗОП (Протокол №
4), във връзка с 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 трите заседания присъства комисия в състав:
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 констатира, че в отговор на изпратените писма за представяне на писмени
обосновки в Деловодството на НЦОЗА, в законоустановения срок са постъпили:
1. Запечатан плик Вх. № 2258/18.05.2017г., с писмена обосновка от участника „Клио
травел“ ООД ;
2. Запечатан плик Вх.№2268/19.05.2017г., с писмена обосновка от участника
КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД.
Председателят отвори плика на участника „Клио травел“ ООД и комисията
констатира, че в него участникът е представил писмена обосновка по следните
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.
След подробно запознаване с предоставената информация, с цел коректна преценка
на нейната пълнота и обективност, на основание чл.72, ал.3, изречение второ от ЗОП,
комисията взе решение да се изготви писмо, с което да се изиска писмено уточняваща
информация от участника въз основа на предоставената обосновка.
След извършване на горепосочените действия председателят закри заседанието на
комисията.

На 25 и 26.05.2017г. комисията продължи дейността си като се запозна с
предоставената от участника - КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД
обосновка.
Председателят отвори плика и комисията констатира, че в него участникът е
представил писмена обосновка по следните 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.
На първо място в своята обосновка участникът e посочил, че при формирането на
ценовото предложение на консорциума по показатели A, B, C и D е налице
обстоятелството по чл.72, ал.2, т.2 предложение второ от ЗОП, а именно наличие на
изключително благоприятни условия за предоставянето на услугите предмет на
поръчката, като са посочени следните доводи:
Заличено на осн. чл.102, ал.1 ЗОП

На второ място участникът е посочил, че при формирането на ценовото предложение
на консорциума по показатели A, B, C и D е налице обстоятелството по чл.72, ал.2, т.1 от
ЗОП, а именно наличие на икономически особености на предоставяните услугите
предмет на поръчката, като е посочен следния довод:
Заличено на осн. чл.102, ал.1 ЗОП

На трето място участникът е посочил, че при формирането на ценовото предложение
на консорциума по показатели A, B, C и D е налице обстоятелството по чл.72, ал.2, т.2
предложение първо от ЗОП, а именно наличие на избрани технически решения за
предоставяне услугите предмет на поръчката, като е посочен следния довод:
Заличено на осн. чл.102, ал.1 ЗОП

В заключение, участникът е посочил, че информацията и аргументацията,
предоставени в писмената обосновка с изключения на предложенията от офертата, които
подлежат на оценка имат конфиденциален характер, тъй като съдържат данни за водената
търговска политика на дружеството, поради което и на основание чл.102, ал.1 изречение
второ от ЗОП, съответната информация не следва да бъде разкривана от Възложителя.

На основание чл.72, ал.3, изр. първо от ЗОП, комисията приема с единодушие
писмената обосновка, в която се съдържат обективни обстоятелства свързани с
изключително благоприятни условия за предоставянето на услугите предмет на
поръчката, избрани технически решения и икономически особености на
предоставяните услуги.
Мотиви за решението на комисията:
След запознаване и обсъждане на писмената обосновка комисията приема, че в нея
не се съдържат каквито и да било обстоятелства свързани с оригиналност на
предложеното от участника решение или получаване на държавна помощ.
Комисията приема за обективни, посочените в обосновката обстоятелства
свързани с изключително благоприятните условия за предоставянето на услугите
предмет на поръчката, избраните технически решения и икономически особености
на предоставяните услуги, въз основа на изброените в обосновката обстоятелства, които
в действителност биха позволили на участника допълнителна гъвкавост при
ценообразуването на предлаганите услуги, предмет на поръчката.
Комисията счита, че в обосновката е обективизирано, как тези обстоятелства
влияят на ценовото предложение на участника и в частност при образуването на
предложенията по показатели А, В, С и D.
Предвид горепосоченото, комисията допуска КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И
ПОСОКА" ДЗЗД в 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”.
По отношение на участника „Клио травел“ ООД, решението за допустимост ще
бъде взето след предоставянето на уточняващата информация.
Писменото искане за предоставяне на уточняващата информация се изпрати на
26.05.2017г. по електронната поща предоставена от участника, с посочен срок за отговор
до 17:00ч. на 29.05.2017г.
Настоящият протокол се състави и подписа на 26.05.2017г.
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

