УТВЪРЖДАВАМ: на осн.чл.2 от ЗЗЛД
ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ, ДМ
ДИРЕКТОР НА НЦОЗА
ДАТА: 31.05.2017г.

ПРОТОКОЛ НА ОСН. ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на
офертите във връзка с проведена процедура „публично състезание“ 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 директора на Национален
център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/
На оценителна 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“
назначена със Заповед № РД – 178/04.04.2017г. и в срока, удължен със Заповед №
РД-256/11.05.2017 г., за периода от 04.04.2017 г. до 31.05.2017 г.
На основание чл.103, ал.1 от ЗОП, обстоятелство първо, в хода на своята работа,
комисията е съставила и подписала, както следва:
Протокол № 1 от 12.04.2017г. отразява действията на комисията, извършени на
публичното заседание, а именно проверка на представените от участниците с офертите
документи и проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Протокол № 2 от 25.04.2017г. отразява действията на комисията по отношение на
извършената проверка на допълнително представените от участниците документи, за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Протокол № 3 от 28.04.2017г. отразява действията на комисията по разглеждане на
представените от участниците Технически предложения и резултатите от проверката за
съответствие с предварително обявените условия на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП.
Протокол № 4 от 15.05.2017г. отразява действията на комисията, извършени на
публичното заседание по оповестяване на ценовите предложения на участниците в
процедурата, проведено на 09.05.2017г. и констатациите от проверката на комисията 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.

Протокол № 5 от 26.05.2017г. отразява действията на комисията по разглеждане на
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 с Протокол № 4, включително и взетото решение да бъде изискана
допълнителна информация на основание чл.72, ал.3, изречение второ от ЗОП на един от
участниците.
Протокол № 6 от 30.05.2017г., отразява действията на комисията по разглеждане на
Обосновка Вх.№ 2258/18.05.2017г. ведно с предоставена уточняваща информация към нея
изискана с Протокол № 5 и оценката 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”.
Действията на комисията, отразени в гореспоменатите Протоколи (от № 1 до № 6) се
извършиха в описаната по-долу технологична последователност.
На 04.04.2017 г. от 11.00 часа в зала № 15, ет. 4, в сграден комплекс „Център по
хигиена“, Национален център по обществено здраве и анализи се проведе първото
публично заседание.
С протокол по чл.48, ал. 6 от ППЗОП, към който е приложено копие от регистъра на
възложителя, председателят на комисията е получил от служител в деловодството на
НЦОЗА три запечатени, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки с офертите на
участниците в процедурата, както следва:
№

Наименование на участника

2

КОНСОРЦИУМ
"БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД
АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД

3

КЛИО ТРАВЕЛ ООД

1

Вх. № на офертата
Оферта Вх.№
1608/03.04.2017г.
Оферта Вх.№
1618/03.04.2017г.
Оферта Вх.№
1619/03.04.2017г.

Час на постъпване на
офертата
15:46
15:54
15:55

Оферти след посочения краен срок не са постъпвали.
На публичната част от заседанието на комисията не присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване.
В изпълнение на чл.54, ал.3 и ал.4 от ППЗОП, председателят отвори и оповести
съдържащите се в опаковките документи по реда на постъпването им в деловодството, а
комисията извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри" в оферти на участниците.
Четирима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и
пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на участниците в процедурата.
На заседания, проведени на 05.04.2017г., 06.04.2017г., 10.04.2017г. и 11.04.2017г.,
комисията извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
По отношение на ЕЕДОП, представен за „Посока Ком“ ООД, участник в
Консорциума "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД и по отношение на ЕЕДОП, представен
от „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, комисията установи несъответствия и липса на
информация, които отрази в Протокол № 1.

Съгласно изискванията на чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията изпрати Протокол № 1
до всички участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача
/12.04.2017г/.
На основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП на участниците беше предоставена
възможността в срок от 5 работни дни от получаване на Протокол № 1 да отстранят
констатираните несъответствия или липса на информация, като представят на комисията
нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.
Участниците, възползвайки се от правото да отстранят констатираните от комисията
несъответствия или липса на информация, в определения срок представиха допълнителни
документи, както следва:
1. КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД - представени нови ЕЕДОП в
запечатан плик с Вх.№ 1867/18.04.2017г.;
2. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД - представен нов ЕЕДОП в запечатан плик Вх.№
1921/20.04.2017г.
На 25.04.2017 г., от 11.00 часа, в зала № 15, ет. 4, в сградата на НЦОЗА, на закрито
заседание комисията разгледа допълнително представените документи и установи, че с
представените документи участниците покриват изискванията към личното състояние и
критериите за подбор поставени от възложителя, поради което ги допуска до етап
разглеждане на Техническите предложения.
В закрито заседание, проведено на 28.04.2017 г., от 11.00 часа, в зала № 15, ет. 4,
НЦОЗА, комисията разгледа представените от участниците Технически предложения и
извърши проверка за съответствие с предварително обявените условия поставени от
Възложителя.
В резултат на извършената проверка и направените констатации комисията допусна
до етап разглеждане на ценови предложения и тримата участника в процедурата.
На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, комисията определи за дата на отваряне и
разглеждане на ценовите предложения - 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 се публикува в профила
на купувача на адрес:
http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1638&catid=312&I
temid=558&lang=bg на 02.05.2017г.

На 09.05.2017 г., от 11.00 часа, зала № 15, ет. 4, в сградата на НЦОЗА се проведе
публично заседание на комисията, 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“.
На публичната част от заседанието на комисията не присъстваха участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване.
В закрито заседание на 15.05.2017г., комисията 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.
В резултат от извършената проверка се установи, че:

1. Предложението на участника КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА"
ДЗЗД, по отношение на показатели „А“, „B“ „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.
Съгласно изискванията на ЗОП на участниците КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И
ПОСОКА" ДЗЗД и КЛИО ТРАВЕЛ ООД е предоставено правото да представят в 5-дневен
срок от получаване на исканетo подробна писмена обосновка за начина на образуване на
посочените предложения.
Изисканите от комисията обосновки бяха предоставени в срок в деловодството на
НЦОЗА, както следва:
1. В запечатан плик Вх.№ 2258/18.05.2017г., писмена обосновка от участника „Клио
травел“ ООД ;
2. В запечатан плик Вх.№ 2268/19.05.2017г., писмена обосновка от участника
КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД.
Обосновките се отвориха, оповестиха и разгледаха на заседание на комисията
проведено на 22.05.2017г.
По отношение на представената обосновка от „Клио травел“ ООД, с цел коректна
преценка на нейната пълнота и обективност, на основание чл.72, ал.3, изречение второ от
ЗОП, е изискана с писмо изпратено по електронната поща на 26.05.2017г. уточняваща
информация от участника, с посочване на краен срок за представяне – 17:00 часа на
29.05.2017г.
По отношение на представената обосновка от Консорциум "България Ер и Посока"
ДЗЗД, комисията я приема с мотиви, че в нея се съдържат обективни обстоятелства
свързани с икономически особености на предоставяните услуги, избрани технически
решения и наличието на изключително благоприятни условия за предоставянето на
услугите, предмет на обществената поръчка.
На 29.05.2017г., в зала № 15, ет. 4, от 16:45 часа, в сградата на НЦОЗА, комисията
разгледа по същество Обосновка Вх.№ 2258/18.05.2017г. на „Клио травел“ ООД ведно с
предоставена уточняваща информация към нея, изпратена по електронната поща на адрес
pokana@ncpha.governmet.bg и заведена в деловодната система под Вх. № 2354/29.05.2017г.
На основание чл.72, ал.3, изр. първо от ЗОП, комисията прие с единодушие
писмената обосновка с мотив, че в нея се съдържат обективни обстоятелства свързани с
икономически особености на предоставяните услуги.
На заседание проведено на 30.05.2017г., от 14:00 часа, в зала 15, ет.4, в НЦОЗА
оценителната комисията разгледа, оценени и класира ценовите предложения на
участниците в процедурата съгласно „Методика за определяне на комплексната оценка на
офертата“, на база икономически най-изгодната оферта, въз основа на критерий за
възлагане „ниво на разходите” от документацията за обществената поръчка.

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.
Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на получените
оферти, на основание чл.60, ал.1, т. 9 от ППЗОП комисията предлага на Възложителя да
сключи договор за изпълнение 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“ с участника „КЛИО ТРАВЕЛ“ ООД, получил найвисока крайна комплексна оценка /ККО/ за изпълнението на обществената поръчка.
Настоящият Протокол се предава на Възложителя със 7 броя приложения:
1. Протокол № 1/12.04.2017г. от работата на комисията;
2. Протокол № 2 / 25.04.2017г. от работата на комисията;
3. Протокол № 3/ 28.04.2017г. от работата на комисията;
4. Протокол № 4/15.05.2017г. от работата на комисията;
5. Протокол № 5/26.05.2017г. от работата на комисията;
6. Протокол № 6/30.05.2017г. от работата на комисията;
7. Документация за обществената поръчка, офертите на участниците вкл. и
допълнително представените от тях документи, получени през отделните
етапи на провеждане на процедурата.
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр на 30.05.2017г.

Комисията в състав:
Председател : Цветанка Иванова - юрисконсулт, началник-отдел „ППОП“ на осн.чл.2 от ЗЗЛД
Членове:
Асистент инж. Цветанка Моллова - отдел „Психично здраве“ на осн.чл.2 от ЗЗЛД
Красимира Владимирова – зам.гл.счетоводител, отдел „ФСО и ЧР” на осн.чл.2 от ЗЗЛД
Ралица Бърдарова – експерт, отдел „Детско и младежко здраве“ на осн.чл.2 от ЗЗЛД
Силвия Динчийска – гл.експерт, отдел „ППОП“ на осн.чл.2 от ЗЗЛД

