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Съставен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки, за резултатите от работата на комисията, разгледала, оценила и класирала подадените в 
Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) оферти в отговор на писмена 
покана на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с изх. № РД 15-697 от 18.08.2017 г., за участие във вътрешен 
конкурентен избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Осигуряване на самолетни 
билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за 
нуждите на Института по публична администрация“, въз основа на Рамково споразумение № 
СПОР-12 от 05.06.2017 г. на Централния орган за покупки.

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В периода 29.08.2017 г. - 26.09.2017 г. в изпълнение на Ваша Заповед № РД 10-280/29.08.2017 г., 
комисия в състав:

Председател:

Бойка Стоилова -  юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и финансово- 
стопанско осигуряване” в Института по публична администрация;

Членове:

1. Гергана Георгиева -  старши експерт в дирекция „Обучение, международна дейности и 
проекти” в Института по публична администрация.

2. Станимир Минков -  младши експерт в дирекция „Обучение, международна дейности и 
проекти” в Института по публична администрация.

разгледа, оцени и класира електронно постъпилите оферти за сключване на договор по рамково 
споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по 
въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, Обособена позиция 2 
„Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“.

В определения от Възложителя в поканата срок за подаване на оферти - до 23:59 ч. на
28.08.2017 г., в СЕВОП са постъпили 5 (пет) оферти, налични в меню „Оферти“ към процедурата, а 
именно:

1. „ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД, подадена в СЕВОП в 15:50:05 ч. системно 
време, на 23.08.2017 г„ със статус 100% попълнена;

2. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ МТБ“, подадена в СЕВОП в 10:32:12 ч. системно време, на
24.08.2017 г., със статус 100% попълнена;



3. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, подадена в СЕВОП в 14:07:18 ч. системно време, на
28.08.2017 г., със статус 100% попълнена;

4. „МЕРКУРИЙ 97“ ЕООД, подадена в СЕВОП в 18:10:56 ч. системно време, на 28.08.2017 
г., със статус 100% попълнена;

5. ДЗЗД „БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА”, подадена в СЕВОП в 19:42:54 ч. системно време, на
28.08.2017 г., със статус 100% попълнена.

Вътрешния конкурентен избор за определяне на изпълнител по цитираното по-горе рамково 
споразумение се проведе чрез СЕВОП. На 29.08.2017 г. след визуализиране в 11:01 часа на подадените 
чрез СЕВОП оферти, комисията започна работа и след като се запозна с участниците, подали електронни 
оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от
зоп.

Комисията разгледа офертите по реда на тяхното постъпване в СЕВОП и провери за наличието и 
съответствието на представените документи и информация с изискванията на индивидуалния 
възложител, посочени в поканата за подаване на оферти.

След запознаване със съдържанието на представените документи и информацията, съдържаща се 
в публичните регистри, Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното 
състояние на участниците „ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД, ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ  
МТБ“, „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД и „МЕРКУРИЙ 97“ ЕООД.

С писмо с изх. № РД 15-711/01.09.2017 г. комисията изиска от участника "БЪЛГАРИЯ 
ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД да представи в срок до 5 работни дни 2 броя ЕЕДОП по електронен път 
чрез СЕВОП, като прикачени документи към електронното съобщение, или да се представят в 
оригинал на хартиен носител в деловодството на Института по публична администрация. 
Участникът представи в срок на хартиен носител в деловодството на ИПА изисканите 
документи. Комисията разгледа представените допълнително ЕЕДОП-и от "БЪЛГАРИЯ ЕР - 
ПОСОКА" ДЗЗД и установи, че същите са представени в оригинал, попълнени и надлежно 
подписани в съответствие с изискванията на възложителя.

Предвид пълното съответствие на документите, комисията единодушно реши да допусне до 
разглеждане на ценовите предложения всички участници, подали оферта.

На 07.09.2017 г. на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП в Профила на купувача бе публикувано 
съобщение, за датата и часът на отваряне на ценовите оферти в Системата. Съобщението бе изпратено до 
всички участници чрез СЕВОП.

На 13.09.2017 г. в 10:00 ч. (системно време) в под-меню „Отваряне на ценовите оферти“ на 
СЕВОП ценовите предложения на участниците станаха достъпни (видими) за комисията и участниците 
подали оферта, със следното съдържание:

I. ДЗЗД „БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА”, с предложена обща цена 603,00 лв. без ДДС. 
(Максимална нетна тарифа на самолетен билет за двупосочен полет в икономична класа -

575.50 лв. и размер на такса обслужване -  27.50 лв.)
II. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ МТБ“, с предложена обща цена 680,12 лв. без ДДС. 

(Максимална нетна тарифа на самолетен билет за двупосочен полет в икономична класа -
643,62 лв.и размер на такса обслужване -  36,50 лв.)

III. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, с предложена обща цена 714,25 лв. без ДДС.
(Максимална нетна тарифа на самолетен билет за двупосочен полет в икономична класа -
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681,75 лв.и размер на такса обслужване -  32,50 лв.).
IV. „ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД, с предложена обща цена 748,74 лв. без

ДДС.
(Максимална нетна тарифа на самолетен билет за двупосочен полет в икономична класа -

675,74 лв.и размер на такса обслужване -  73,00 лв.).
V. „МЕРКУРИЙ-97“ ЕООД, с предложена обща цена 904,83 лв. без ДДС.

(Максимална нетна тарифа на самолетен билет за двупосочен полет в икономична класа -  
892,83 лв.и размер на такса обслужване -  12,00 лв.).

При отваряне на ценовите предложения СЕВОП автоматично извежда информация обозначена 
в червено, при предложения с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите 
предложения на останалите участници. Видно от копираните по-горе от Системата екрани:

1. ценовото предложение на ДЗЗД „БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА” по показатели Ф01, Ф02 и Ф0 
= Ф01 + Ф02 е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите 
предложения по тези показатели на останалите участници;

2. ценовото предложение на „МЕРКУРИЙ-97“ ЕООД по показател Ф02 е с повече от 20 на сто 
по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения по този показател на 
останалите участници.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки оценителната 
комисия:

^  с писмо изх. № РД 15-731/13.09.2017 г. изиска от участника участниците ДЗЗД 
„БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА” подробна писмена обосновка на посочените по-горе ценови 
показатели от предлаганата им цена за изпълнение на поръчката. Подписаното от 
председателя на комисията искане беше изпратено чрез СЕВОП на 13.09.2017 г. в 16:34 ч. 
(системно време) с указание обосновката да бъде представена в 5-дневен срок от 
получаване на искането, електронно подписана чрез Системата или на хартиен носител в 
деловодството на Института по публична администрация в запечатан непрозрачен плик.

V с писмо изх. № РД 15-732/13.09.2017 г. изиска от участника „МЕРКУРИЙ-97“ ЕООД 
подробна писмена обосновка на посоченият по-горе ценови показател от предлаганата им 
цена за изпълнение на поръчката. Подписаното от председателя на комисията искане беше 
изпратено чрез СЕВОП на 13.09.2017 г. в 16:38 ч. (системно време) с указание обосновката 
да бъде представена в 5-дневен срок от получаване на искането, електронно подписана чрез 
Системата или на хартиен носител в деловодството на Института по публична 
администрация в запечатан непрозрачен плик.

На 15.09.2017 г. в указания с писмо изх. № РД 15-731/13.09.2017 г. срок, в деловодството на 
ИПА, в запечатан непрозрачен плик е постъпило писмо от ДЗЗД „България Ер - Посока“, с вх. № РД 15- 
738/15.09.2017 г., с което е представена подробна писмена обосновка от участника.

На 15.09.2017 г. в 14:56 часа (системно време), чрез съобщение в Системата е постъпило писмо 
със сканирана и подписана с електронен подпис подробна писмена обосновка, която участникът е внесъл 
в деловодството на ИПА с вх. № РД 15-738/15.09.2017 г. При извършената проверка комисията не може 
да идентифицира електронния подпис, поради което след изтичане на срока за представяне на писмената 
обосновка, на закрито заседание на 26.09.2017 г. комисията разгледа представената от участника на 
хартиен носител писмена обосновка с вх. № РД 15-738/15.09.2017 г. Комисията прие, че участникът е 
изпълнил указанието за реда на постъпване и срока за представяне на обосновката като документ.
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На основание чл. 72, ал. 2, т.1 и т.2 от ЗОП комисията разгледа и прие представената от ДЗЗД 
„България Ер -  Посока“ обосновка и допуска участника до класиране.

В 5-дневния срок, указан с писмо изх. № РД 15-732/13.09.2017 г., участникът „МЕРКУРИЙ-97“ 
ЕООД не е представил подробна писмена обосновка нито чрез Системата, нито в деловодството на 
ИПА, с оглед на което комисията не допуска участника „МЕРКУРИЙ-97“ ЕООД до класиране. В 
тази връзка на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани 
участника „МЕРКУРИЙ-97“ ЕООД от процедурата.

Съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и ценовите предложения на 
участниците, комисията извърши следното класиране, автоматично изведено и от Системата:

Първо място: ДЗЗД „БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА”, с предложена обща цена 603,00 лв. без 
ДДС. (Максимална нетна тарифа на самолетен билет за двупосочен полет в икономична класа -  575.50 
лв. и размер на такса обслужване -  27.50 лв.)

Второ място: ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ МТБ“, с предложена обща цена 680,12 лв. без ДДС. 
(Максимална нетна тарифа на самолетен билет за двупосочен полет в икономична класа -  643,62 лв.и 
размер на такса обслужване -  36,50 лв.)

Трето място: „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, с предложена обща цена 714,25 лв. без ДДС. 
(Максимална нетна тарифа на самолетен билет за двупосочен полет в икономична класа -  681,75 лв.и 
размер на такса обслужване -  32,50 лв.).

Четвърто място: „ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД, с предложена обща цена
748,74 лв. без ДДС. Максимална нетна тарифа на самолетен билет за двупосочен полет в икономична 
класа -  675,74 лв.и размер на такса обслужване -  73,00 лв.).

Предвид класирането на участниците в обществената поръчка, съгласно обявения критерий за 
възлагане „най-ниска цена“, комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на 
първо място участник - ДЗЗД „БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА”, с предложена обща цена 603,00 лв. без
ддс.

С така описаните действия комисията изпълни възложените й със Заповед № РД 10-280/
29.08.2017 г., задачи и приключи работата си на 26.09.2017 г. в 16:00 часа.

Приложение:
1. Протокол / 26.09.2017 п_от работата на комисията; 

Председател^

Бойка СтЬмдва, юрисконсулт на ИПА

Членове.:-.
1....
Гергана Георгиева, стапши експерт, Дирекция ОМДП
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Станимир Минков, младши експерт, Дирекция ОМДП
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