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П Р О Т О К О Л  №4 

от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Логистично и техническо 

осигуряване на обучения и събития в България“ с две обособени позиции, както 

следва: 

Обособена позиция 1: „Логистично и техническо осигуряване на обучения и 

събития в България по проекти на ИПА“, във връзка с логистичното обезпечаване на 

ИПА при извършване на дейността си и във връзка с изпълнението на проект с номер на 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.004-0004-C01 и 

наименование „Работим за хората“ укрепване капацитета на институциите за посрещане 

на предизвикателствата на съвременните публични политики“ и проект с номер 

BG05SFOP001-2.001-0001 и наименование „Подобряване на процесите, свързани с 

предоставянето, достъпа и повторното използване на информация от обществения 

сектор“. Проектите се финансират от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Обособена позиция 2: „Логистично и техническо осигуряване на различни 

събития (обучения и срещи) в България за обезпечаване на дейността на ИПА“, във 

връзка с логистичното обезпечаване на ИПА при извършване на дейността си, 

финансирана с бюджетни средства. 

 

Процедурата е открита с Решение № РД 15-571 от 31.03.2017 г. на 

Изпълнителния директор на ИПА, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 

01601-2017-0001, уникален номер в ОВ на ЕС 2017/S 067-126401от дата 05.04.2017 г. 

 

На 26.07.2017 г., в сградата на ИПА с адрес гр. София ул. "Аксаков" № 1, в 

изпълнение на Заповед № РД 10–255/11.05.2017г., допълнена и изменена със Заповед № 

РД 10–267/13.07.2017 г., на Изпълнителния директор на Института по публична 

администрация (ИПА) Павел Иванов, се проведе закрито заседание на комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 Ивайло Стоянов – външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, 

ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ-1120 

ЧЛЕНОВЕ:  

 Бойка Стоилова – юрисконсулт в дирекция „Административно-

правно и финансово-стопанско осигуряване” в ИПА 

 Виолета Джукелова – главен експерт в дирекция „Обучение, 

международна дейности проекти” в ИПА 

 Кристина Андреева – главен експерт в дирекция „Обучение, 

международна дейност и проекти” в ИПА 

http://www.aop.bg/ee2014.php?mode=display&s1_id=5259
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 Десислава Бимбашева – директор на дирекция 

„Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване” 

в ИПА 

 

1. На основание разпоредбата на чл. 61, т. 5 и т. 6 от ППЗОП, до участникът по 

обособена позиция 1 Консорциум „Ла Експрес“ беше изпратено Уведомление с изх. № 

РД 15-657 от 19.07.2017 г., в което бяха описани установените липси на документи и 

непълноти с изискванията за към критериите за подбор и беше посочен срок за 

представяне на допълнителните документи 5 (пет) работни дни от получаването на 

уведомлението. Уведомлението е изпратено и получено от участника в процедурата на 

19.07.2017г. чрез електронната поща, подписано с електронен подпис, като получаването 

е удостоверено от участника с потвърждение по електронен път. 

На 25.07.2017 г. в деловодството на ИПА с вх. № РД 15-664/25.07.2017 г. са 

постъпили допълнителни документи от участника в процедурата по обособена позиция 1 

– Консорциум „Ла Експрес“. 

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на 

постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Уведомление с изх. № РД 

15-657 от 19.07.2017 г.и чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията констатира, че същите са 

представени в указания срок, поради което реши, че следва да бъдат взети под внимание 

при последващата проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

2. На основание разпоредбата на чл. 61, т. 6 от ППЗОП, до участникът  по 

обособена позиция 2 „Атлас Травелс“ ЕООД, беше изпратено Уведомление с изх. № РД 

15-658 от 19.07.2017 г., в което бяха описани установените липси на документи и 

непълноти с изискванията за към критериите за подбор и беше посочен срок за 

представяне на допълнителните документи 5 (пет) работни дни от получаването на 

уведомлението. Уведомлението е изпратено на участника в процедурата на 19.07.2017г. 

чрез електронната поща, подписано с електронен подпис, като получаването е 

удостоверено от участника с потвърждение по електронен път на 20.07.2017г. 

На 25.07.2017 г. в деловодството на ИПА с вх. № РД 15-663/25.07.2017 г. са 

постъпили допълнителни документи от участника в процедурата по обособена позиция 2 

„Атлас Травелс“ ЕООД.  

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на 

постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Уведомление с изх. № РД 

15-658 от 19.07.2017 г.и чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията констатира, че същите са 

представени в указания срок, поради което реши, че следва да бъдат взети под внимание 

при последващата проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП комисията разгледа допълнително 

представените от участниците документи, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на 
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съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама 

участници, които класира на първо и второ място. 

 

След подробно разглеждане на допълнително представените от участниците 

документи комисията констатира следното: 

 

I. По обособена позиция 1: „Логистично и техническо осигуряване на обучения и 

събития в България по проекти на ИПА“ 

 

Участникът по обособена позиция 1 Консорциум „Ла Експрес“ допълнително е 

представил нови ЕЕДОП, за всеки от партньорите в обединението, в които е отстранил 

констатираните в Уведомление с изх. № РД 15-657 от 19.07.2017 г. несъответствия и/или 

липси: 

1. В допълнително представеният за водещият партньор „ЛА ФИТ“ ООД 

нов ЕЕДОП са отстранени констатираните в уведомлението несъответствия и/или липси 

по отношение на част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена 

поръчка и за възлагащия орган или възложителя“; част II „Информация за 

икономическия оператор, раздел В „Информация относно използването на капацитета на 

друга субекти“; част III „Основания за изключване“, раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“; част IV 

„Критерии за подбор“, раздел А „Годност“; част V „Намаляване на броя на 

квалифицираните кандидати“ и  част VI „Заключителни положения“. 

В приложеното към допълнително представените документи придружително 

писмо с изх. № 158/25.07.2017 г. са дадени разяснения във връзка с чл. 24 от договора за 

създаване на обединение, в който е разписано разпределението на дейностите на 

съдружниците, като за съдружника „ЛА ФИТ“ ООД е посочено, че ще изпълнява 

дейности „Участие на терен при реализиране на събитията“. В тази връзка участникът е 

пояснил, че водещият партньор „ЛА ФИТ“ ООД ще бъде отговорен за изпълняване на 

дейностите, включващи управление на проекта, доклади и отчети, като на терен е 

отговорен за наблюдение на изпълнението на организаторите, снимков материал и 

подготовка на отчетния доклад за всяко събитие. От така дадените разяснения е видно, 

че дейностите, които ще извършва водещият партньор „ЛА ФИТ“ ООД не попадат в 

обхвата на изискуемата туроператорска дейност и не представляват туристически услуги 

по смисъла за Закона за туризма. 

 

2. В допълнително представеният за партньора „Балкан Експрес“ ЕООД 

нов ЕЕДОП са отстранени констатираните в уведомлението несъответствия и/или липси 

по отношение на част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена 

поръчка и за възлагащия орган или възложителя“; част II „Информация за 

икономическия оператор“, раздел Б „Информация за представителите на икономическия 

оператор“; част II „Информация за икономическия оператор, раздел В „Информация 

относно използването на капацитета на други субекти“; част IV „Критерии за подбор“, 
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раздел В „Технически и професионални способности“; част V „Намаляване на броя на 

квалифицираните кандидати“ и част VI „Заключителни положения“. 

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези 

съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията 

на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията, 

комисията констатира, че участникът Консорциум „Ла Експрес“ е представил, попълнил 

и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие и тези 

изискани му допълнително с Уведомление с изх. № РД 15-657 от 19.07.2017 г.  

 

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е 

основание за отстраняване на участника и констатира, че участникът Консорциум 

„Ла Експрес“ е представил надлежно попълнени ЕЕДОП, видно от които същият 

отговаря на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците 

и критериите за подбор. 

 

II. По обособена позиция 2: „Логистично и техническо осигуряване на различни 

събития (обучения и срещи) в България за обезпечаване на дейността на ИПА“ 

 

Участникът по обособена позиция 2 „Атлас Травелс“ ЕООД допълнително е 

представил нов ЕЕДОП, в който е отстранил констатираните в Уведомление с изх. № РД 

15-658 от 19.07.2017 г. несъответствия и/или липси. 

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези 

съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията 

на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията 

комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи, съгласно документацията за участие и тези изискани му 

допълнително с Уведомление с изх. № РД 15-658 от 19.07.2017 г. 

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е 

основание за отстраняване на участника и констатира, че участникът „Атлас 

Травелс“ ЕООД е представил надлежно попълнен ЕЕДОП, видно от който същият 

отговаря на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците 

и критериите за подбор. 

 

След извършване на горепосочените действия на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП 

комисията приложи методиката за оценка „най-ниска цена“ и предлага следното 

класиране на участниците: 

По Обособена позиция 1: 

I място: Консорциум „Ла Експрес“ с предложена цена за изпълнение в 

размер на 1 418 605,00 лева (един милион четиристотин и 

осемнадесет хиляди шестстотин и пет лева) без ДДС. 

 

По Обособена позиция 2: 
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I място: „Скай Травел“ ЕООД с предложена цена за изпълнение в размер 

на 20 999,00 лева (двадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет 

лева) без ДДС. 

II място: „Атлас Травелс“ ЕООД с предложена цена за изпълнение в 

размер на 21 681,00 лева (двадесет и една хиляди шестстотин 

осемдесет и един лева) без ДДС. 

 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП останалите участници по обособена позиция 

2  „Теза” ООД и Консорциум „Ла Експрес”, чиито оферти са оценени, не се класират. 

 

Hacтоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 

26.07.2017 г. 

 

К О М И С И Я: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивайло Стоянов: *П 

Външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ-1120; 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Бойка Стоилова: *П 

Юрисконсулт в дирекция АПФСО в ИПА; 

 

2. Виолета Джукелова: *П 

Главен експерт в дирекция ОМДП в ИПА; 

 

3. Кристина Андреева: *П 

Главен експерт в дирекция ОМДП в ИПА; 

 

4. Десислава Бимбашева: *П 

Директор на дирекция АПФСО в ИПА 

 

 

 

 

 

* -  заличена информация съгласно Закона за защита на личните данни 


