ПРОТОКОЛ №6
От работата 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, 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,
която се събра на 29.05.2017г., в зала № 15, ет. 4, от 16:45 часа, в сградата на
НЦОЗА, за да разгледа по същество Обосновка Вх.№ 2258/18.05.2017г. ведно с
предоставена уточняваща информация към нея, изискана от комисията на осн. чл.72, ал.3
изр. второ от ЗОП и представена от участника „Клио травел“ ООД с Вх. №
2354/29.05.2017г.
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“
Констатации на комисията:
В обосновка си участникът „Клио травел“ ООД е посочил:
че при изготвяне на своето ценово предложение се е ръководил основно от
това да постигне най-добър икономически ефект при изпълнение на обществената поръчка,
като прилага различни практики съобразени с икономическите особености, специфични
за турагентската /туроператорската дейност при осигуряването на самолетни
пътувания, технически решения и икономичност при изпълнение на поръчката;
че разполага с оригинални решения за изпълнение на услугата, базирано
на договорените с превозвачи преференциални цени, отстъпки и специални условия за
самолетните билети;
че разполага с пълна техническа обезпеченост, което му позволява бързо
намиране на най-добрите предложения за конкретното пътуване чрез използване на
съответната компания, прилагането на най-добри цени и условия включително и на
компетентността и професионалния опит на личния състав на агенцията;
по отношение на показател А е посочил, че формира търговската си печалба
от приложимата цена на самия самолетен билет, а не от цената такса на самолетния билет;
по отношение на показатели B, C, D, E и F, е посочил, че разполага с
оригинални решения за изпълнение на обществената поръчка, базирано на договорените с
превозвачите преференциални цени, отстъпки и специални условия за самолетните билети
/като се е позовал на търговска тайна/;
по отношение на показатели А, В, С и F, е посочил, че като член на IATA и
BSP има сключени договори с всички представени в страната авиокомпании, както и
такива извън България, които му осигуряват възможност за прилагане на
специални/преференциални цени на превозвача, които са валидни и достъпни към момента
на заявката;
по отношение на показатели А, В, С, Е и F, е посочил, че има договорени
специални цени и условия за ползване - освобождаване от глоби при отказ на пътувания,
смяна на дати и имена, възстановяване на суми и др., /като се е позовал на търговска
тайна/;

по отношение на показатели А, В, С и F, е посочил, че ползва специални
отстъпки от официално публикуваните в ИАТА тарифи и тези заложени в резервационните
им системи /FQD - масивите/ при достигнати обеми на продажби, като е изброил поименно
6 авиокомпании, а в допълнение е посочил и др.;
по отношение на показатели В, С, Е и F, е посочил, че е въвел и активно
използва „Изнесен офис“, чрез използване на преносими компютри, позволяващи 24 часова
непрекъсната връзка с Възложителя и клиентите, което позволява съкращаване на
сроковете, използването на най-добрите цени и условия в последния момент /анулиране на
направени резервации или издадени билети, смяна на дати и имена и др./, което води до
намаляване на разходите на агенцията и Възложителя;
по отношение на показател D, е посочил, че има договореност с
авиокомпаниите, предоставящи бонус програми за по-добри ценови нива и възможности за
бонус билети.
На основание чл.72, ал.3, изр. първо от ЗОП, комисията приема с единодушие
писмената обосновка, в която се съдържат обективни обстоятелства свързани с
икономически особености на предоставяните услуги.
Мотиви за решението на комисията:
След запознаване и обсъждане на писмената обосновка и допълнително
представената уточняваща информация, комисията приема, че в нея не се съдържат
каквито и да било обстоятелства свързани с изключително благоприятните условия
за предоставянето на услугите предмет на поръчката, избрани технически решения,
или получаване на държавна помощ.
Комисията не приема за обективни, посочените в обосновката доводи по
отношение на оригиналност на предложеното от участника решение, предвид факта, че
компетентността и професионалния опит, съвременните технически средства за
комуникация, използването на услугата „Изнесен офис“ – линия за 24ч. връзка с
Възложителя; системата за качество и квалифицирания персонал, не са съотносими към
ценовите параметри дадени от участника по показатели А, B, C, E и F. Комисията счита, че
същите не са предимство или обосновка на оферирания размер такса по показател А и
процентите отстъпка/освобождаване по показатели В, C, E и F, а представляват изложение
на дейността на участника, опита му в областта на туристическите, туроператорските и
турагентските услуги, с какъв персонал разполага и технически възможности за
осъществяване предмета на поръчката.
Комисията приема за обективни, посочените в обосновката обстоятелства
свързани с икономически особености на предоставяните услуги.
Комисията счита, че прилагането на специални/преференциални цени на
превозвачите при закупуването на самолетни билети, договорените специални цени и
условия за ползване - освобождаване от глоби при отказ на пътувания, смяна на дати и
имена, възстановяване на суми и др., специалните отстъпки при достигнат обем на
продажби, които позволяват прилагането на висок процент отстъпка от цената на билета,
бонус програмите и преференциите при групови пътувания, са обективни обстоятелства,
които в действителност биха позволили на участника допълнителна гъвкавост при
ценообразуването на предлаганите услуги, предмет на поръчката.
Предвид горепосоченото, комисията допуска „Клио травел“ ООД 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”.
На 30.05.2017г., от 14:00 часа, в зала 15, ет.4, в НЦОЗА се проведе заседание на
оценителната комисията, на което бяха разгледани, оценени и класирани ценовите
предложения на участниците в процедурата.

Резултатите от своята работа, комисията описа в Таблица № 1, Таблица № 2 и
Таблица № 3:
1.

КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД
Таблица № 1
Показател

Присъдени
точки

Показател А –
Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице.

20т.

Показател В – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна
на датите на пътуването и/или имената на пътника.

20т.

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.

ККО:
2.

20т.
10т.

0т.
0т.

70т.

АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД
Таблица № 2

Показател
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.

ККО:
3.

Присъдени
точки
0,01т.
2т.
2т.
1,6 т.
2,14 т.
0,43 т.

8,18т.

КЛИО ТРАВЕЛ ООД
Таблица № 3
Показател

Присъдени
точки

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.

ККО:

20т.
20т.
20т.
8 т.

15т.
15т.

98т.

Въз основа на извършеното оценяване по всеки един от показателите и след
формирането на крайната комплексна оценка /ККО/ на всеки един от участниците,
комисията извърши класиране:
На първо място: „КЛИО ТРАВЕЛ“ ООД с крайната комплексна оценка от 98 т.
На второ място: КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД с крайната
комплексна оценка от 70 т.
На трето място: „АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД“ с крайната комплексна оценка от
8,18 т.
В изпълнение на чл.181, ал.4 от ЗОП, комисията ще изготви и представи за
утвърждаване на Възложителя протокол за извършен подбор на участниците,
разглеждането, оценката и класирането на офертите, заедно с протоколите от работните
заседания на комисията.
С извършване на горепосочените действия председателят закри заседанието на
комисията, състояло се на 30.05.2017г.
Настоящият протокол се състави и подписа на 30.05.2017г.
Комисия в състав:
Председател : Цветанка Иванова - юрисконсулт, началник отдел „ППОП“ На осн.чл.2 от ЗЗЛД
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

