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Българска Федерация по Борба 

София 1040, бул. "Васил Левски" № 75             http://www.bul-wrestling.org/  тел: +359 2 9814513 

 

 

 

Изх. № 446/11.08.2017 г. 

 

ДО  

"КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД  

svetlana@posoka.com 

 

 

Относно: Искане за представяне на обосновка на предложената цена. 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

На основание  чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с 

подадена  от Вас оферта с вх.№89/06.07.2017г, в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет “Осигуряване на въздушен превоз на пътници 

и багаж при пътувания на българските национални отбори по борба" и публикувано 

обявление в регистъра на АОП № 04039-2017-0004, моля да представите подробна писмена 

обосновка на начина на образуване на предлаганите от Вас цени и отстъпки по точки:  

 

1. Цена за обслужване за издаване на документ за въздушен превоз на пътник за Европа. 

2. Цена за обслужване за издаване на документ за въздушен превоз на пътник извън Европа.  

4. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми по изцяло анулирани и неизползвани 

документи за въздушен превоз. 

 

Обосновката трябва да отговаря на изискванията към изпълнението на Възложителя и в нея 

следва посочите пълни и обективни обстоятелства, обуславящи стойността на Вашето 

ценовото предложение, свързани с един или няколко от следните фактори: 

 

1. Икономическите особености на предоставяните услуги. 

2. Избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на услугите. 

3. Оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на услугите.  

4. Спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП. 

5. Възможността участникът да получи държавна помощ.  
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Доказателствата следва да представите в 5-дневен срок дни от получаване на това искане на 

адреса на Възложителя: гр. София 1040, бул. Васил Левски №75, сградата на Министерство 

на младежта и спорта, ет. 4, офис на БФБ. 

 

На основание чл. 42, ал. 7 от ЗОП, се приема, че участниците са уведомени относно 

искането за представяне на обосновка по чл. 72, ал.1 от ЗОП от момента на публикуването 

му в профила на купувача на адрес 

http://www.bul-wrestling.org/профил-на-купувача/op-proceduri/op-proceduri-samoleti/alias-op-

proceduri-samoleti-documenti/6130-въздушен-превоз-2017  

 

Комисията процедира при оценяването на Вашата обосновка по реда на чл. 72, ал. 3 - 6 от 

ЗОП. 

 

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, комисията ще предложи за отстраняване от по-

нататъшно участие в процедурата участник, който не е представил в срок обосновката по 

чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП. 

 

 

Председател на комисия:  

 

 

 

 

 /Елиз Рушид/            

 

Данните са заличени на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 


