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ДО 

Г-Н ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БФБ 

 

 

      ДОКЛАД 
 

от работата на комисията, назначена със заповед № 380/30.06.2017 г. на 

Представляващия Българската федерация по борба /БФБ/ г-н Валентин Райчев, за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката “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 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н РАЙЧЕВ, 

 

На 07.07.2017 г. в гр. София, в 11.00 часа, в София 1040, бул. Васил Левски №75, 

сградата на Министерство на младежта и спорта, ет. 4, офис на БФБ, се конституира, 

като временен орган -  Комисия назначена със Заповед № 380/30.06.2017 г. на 

Представляващия БФБ, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на въздушен 

превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори по борба" 

при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и условията, определени в 

документацията на обществената поръчка.  

 

КОМИСИЯТА заседава в състав: 

Председател:  

1. Елиз Ферихад Рушид – Външен експерт "Обществени поръчки" 

и членове:  

2. Михаела Николаева Станева – Технически секретар 

3. Али Ахмед Пъръшмолла – Управител спортни дейности; 

Резервни членове: 

1. Тодор Иванов Тодоров – Технически организатор – спортни мероприятия; 

 

Председателят на комисията получи от деловодител на БФБ регистър на получените 

оферти, заедно с 6 бр. оферти. 

 

Видно от входящият регистър, в определения срок за получаване на офертите до 17.00 ч. 

на 06.07.2017 г. са получени 6 /шест/ оферти за участие, както следва: 

 

1. Оферта с вх.№84/05.07.2017г., постъпила в 16.30 ч. от "Европатур Премиум" ООД. 

2. Оферта с вх.№87/06.07.2017г, постъпила в 10.32 ч. от "Литекс Травел" АД. 

3. Оферта с вх.№88/06.07.2017г, постъпила в 13.45 ч. от "Клио Травел" ООД. 

4. Оферта с вх. №89/06.07.2017г,  постъпила в 15.14 ч. от "Консорциум „България ЕР и 

Посока“ ДЗЗД. 

5. Оферта с вх. №90/06.07.2017г, постъпила в 15.28 ч. от „Аргус Травел Интернешънъл“ 

ЕООД. 
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6. Оферта с вх. №91/06.07.2017г, постъпила в 16.38 ч. от „Атлас Травелс“ ЕООД. 

 

След запознаване със списъка на участниците, по реда на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички 

членове подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

 

На заседанието присъства Мария Владимирова Маринова, технически секретар,  

представител на участника „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД . 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на първият участник, вписан във 

входящия регистър. 

 

1. Офертата на участника "Европатур Премиум" ООД, е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на участника, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и наименованието на 

поръчката.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка не 

съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Наместо 

това, Ценовото предложение на участника, изготвено по образец №8 от документацията 

за участие е поставено ведно с останалите попълнение образци, като предложените 

ценови параметри са открити и видни за присъстващите. 

 

Трима от членовете на комисията и представителя на участника „Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД подписаха техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник, вписан 

във входящия регистър. 

 

2. Офертата на участника "Литекс Травел" АД, е подадена в запечатана, непрозрачна 

опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на 

офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
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Трима от членовете на комисията и представителя на участника „Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД подписаха техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник, вписан 

във входящия регистър. 

 

3. Офертата на участника "Клио Травел" ООД, е подадена в запечатана, непрозрачна 

опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на 

офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

Трима от членовете на комисията и представителя на участника „Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД подписаха техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник, вписан 

във входящия регистър. 

 

4. Офертата на участника "Консорциум „България ЕР и Посока“ ДЗЗД, е подадена в 

запечатана, непрозрачна опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на 

участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и 

наименованието на поръчката.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на 

офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

Трима от членовете на комисията и представителя на участника „Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД подписаха техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник, вписан 

във входящия регистър. 

 

5. Офертата на участника „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на участника, 
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адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и наименованието на 

поръчката.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на 

офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник, вписан 

във входящия регистър. 

 

6. Офертата на участника „Атлас Травелс“ ЕООД, е подадена в запечатана, непрозрачна 

опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на 

офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

Трима от членовете на комисията и представителя на участника „Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД подписаха техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

С това съгласно чл.54, ал.6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието 

на комисията. 

 

Комисията продължи на закрити заседания работата си по разглеждане на офертите, в 

съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в 

документацията на обществената поръчка. 

 

1. По отношение на представената оферта с вх.№84/05.07.2017г., постъпила в 16.30 

ч. от "Европатур Премиум" ООД, комисията взе единодушно решение на 

основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП, да предложи за отстраняване участника 

"Европатур Премиум" ООД. 

 

Мотиви: 
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Съгласно раздел VI.3) Допълнителна информация, подраздел I, т. 12 от Обявлението за 

поръчката, както и в Раздели VI. Указания за изготвяне и подаване на офертите, т. 14 и 

VII. Съдържание на офертата. Необходими документи, т.12 от Документацията за 

участие, Възложителят е поставил изрично изискване ценовото предложение за 

изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Приложение № 8 от 

Документацията за участие) да бъде поставено в отделен непрозрачен плик. 

Поставеното изискване от Възложителя е законосъобразно според вида процедура и е 

съгласно разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, който гласи:  

(3) При открита процедура и публично състезание опаковката по ал. 2 включва 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2. 

Участникът не е изпълнил това изискване, като е поставил своето ценово предложение 

по Образец №8 от Документацията за участие ведно с останалите попълнение образци, 

като предложените ценови параметри са открити и видни за присъстващите. 

 

Правно основание 

.Чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП. 

 

2. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника "Литекс Травел" АД за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

условията, определени в документацията на обществената поръчка. 

 

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в 

офертата административни данни, при което установи съответствие. 

 

Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или други изисквания на възложителя и се обедини единодушно, че е налице 

съответствие на документите изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

3. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника "Клио Травел" ООД. за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

условията, определени в документацията на обществената поръчка. 

 

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в 

офертата административни данни, при което установи съответствие. 

 

Комисията констатира следното: 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III.1.3) Технически и 

професионални възможности, Списък и кратко описание на критериите за подбор, т. 1 от 
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Обявлението за поръчка, както и посочени в Раздел V. Изисквания към участниците, т. 

4.3. Изисквания към техническите и професионални възможности на участниците, подт. 

4.3.1. от Документацията за участие, участниците следва да докажат изпълнението на 

най-малко 2 (две) услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата съгласно изискванията на чл. 64, 

ал. 1, т.2 от ЗОП. 

 

Участникът "Клио Травел" ООД е декларирал изпълнението в Приложение №2 от 

Документацията за участие, но не е представил Документи за доказване техническите и 

професионални способности на участниците, а именно доказателства за изпълнени най-

малко две услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, като например, но не 

ограничено до: удостоверения, препоръки, приемо-предавателни протоколи или 

еквивалентни документи по преценка на участника) издадени от получателя на услугата 

или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за изпълнените услуги, приключени в посочения период или друго по 

преценка на участника. 

 

С оглед констатираните липси, комисията не може да направи обоснован извод, че 

участникът "Клио Травел" ООД отговаря на изискванията за допустимост по настоящата 

обществена поръчка. 

 

Съгласно горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 

от ППЗОП, комисията определя на участника "Клио Травел" ООД срок от 5 /пет/ 

работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, за 

представяне на допълнителни документи за доказване съответствие с изискванията 

на Възложителя. 

 

4. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника "Консорциум „България ЕР и 

Посока“ ДЗЗД  за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, съгласно Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) и условията, определени в документацията на обществената поръчка. 

 

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в 

офертата административни данни, при което установи съответствие. 

 

Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или други изисквания на възложителя и се обедини единодушно, че е налице 

съответствие на документите изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

 

5. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника „Аргус Травел Интернешънъл“ 

ЕООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
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подбор, поставени от възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

условията, определени в документацията на обществената поръчка. 

 

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в 

офертата административни данни, при което установи съответствие. 

 

Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или други изисквания на възложителя и се обедини единодушно, че е налице 

съответствие на документите изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

6. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника „Атлас Травелс“ ЕООД за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

условията, определени в документацията на обществената поръчка. 

 

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в 

офертата административни данни, при което установи съответствие. 

 

Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или други изисквания на възложителя и се обедини единодушно, че е налице 

съответствие на документите изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

Настоящият протокол беше изпратен до участниците в деня на публикуването му в 

Профила на купувача на Българска федерация по борба. 

 

Комисията приключи работа на този етап на 13.07.2016г. в 11.30 ч. 

 

Комисията продължи работа на 07.08.2017 г. в 09.00 часа. 

 

Председателят на комисията получи от деловодител на БФБ допълнителни документи по 

чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП с входящ номер 96/14.07.2017г., 

представени от участника "Клио Травел" ООД. Комисията установи, че допълнителни 

документи са представени в законоустановения срок. 

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по чл. 104, 

ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП от участника "Клио Травел" ООД за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в 

документацията на обществената поръчка. 
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Комисията установи, че липсите и несъответствията, констатирани в Протокол 1 са 

отстранени от участника "Клио Травел" ООД и се обедини единодушно, че е налице 

съответствие на документите с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията взе единодушно решение да допусне до по-нататъшно участие следните 

оферти: 

 

1. Оферта с вх.№87/06.07.2017г, постъпила в 10.32 ч. от "Литекс Травел" АД. 

2. Оферта с вх.№88/06.07.2017г, постъпила в 13.45 ч. от "Клио Травел" ООД. 

3. Оферта с вх. №89/06.07.2017г,  постъпила в 15.14 ч. от "Консорциум „България ЕР и 

Посока“ ДЗЗД. 

4. Оферта с вх. №90/06.07.2017г, постъпила в 15.28 ч. от „Аргус Травел Интернешънъл“ 

ЕООД. 

5. Оферта с вх. №91/06.07.2017г, постъпила в 16.38 ч. от „Атлас Травелс“ ЕООД. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите оферти и тяхното съответствие с предварително обявените условия на 

основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, както следва: 

 

1. Оферта с вх.№87/06.07.2017г, постъпила в 10.32 ч. от "Литекс Травел" АД. 

 

Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че 

предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на 

изискванията на възложителя. 

 

2. Оферта с вх.№88/06.07.2017г, постъпила в 13.45 ч. от "Клио Травел" ООД. 

 

Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че 

предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на 

изискванията на възложителя. 

 

3. Оферта с вх. №89/06.07.2017г,  постъпила в 15.14 ч. от "Консорциум „България ЕР и 

Посока“ ДЗЗД. 

 

Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че 

предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на 

изискванията на възложителя. 

 

4. Оферта с вх. №90/06.07.2017г, постъпила в 15.28 ч. от „Аргус Травел Интернешънъл“ 

ЕООД. 

 

Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че 

предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на 

изискванията на възложителя. 
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5. Оферта с вх. №91/06.07.2017г, постъпила в 16.38 ч. от „Атлас Травелс“ ЕООД. 

 

Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че 

предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на 

изискванията на възложителя. 

 

Комисията единодушно допуска до оценка на ценовите предложения на следните 

оферти: 

 

1. Оферта с вх.№87/06.07.2017г, постъпила в 10.32 ч. от "Литекс Травел" АД. 

2. Оферта с вх.№88/06.07.2017г, постъпила в 13.45 ч. от "Клио Травел" ООД. 

3. Оферта с вх. №89/06.07.2017г,  постъпила в 15.14 ч. от "Консорциум „България ЕР и 

Посока“ ДЗЗД. 

4. Оферта с вх. №90/06.07.2017г, постъпила в 15.28 ч. от „Аргус Травел Интернешънъл“ 

ЕООД. 

5. Оферта с вх. №91/06.07.2017г, постъпила в 16.38 ч. от „Атлас Травелс“ ЕООД. 

 

Комисията взе решение да отвори пликовете с "Предлаганите ценови параметри" на 

участниците и да извърши оценка на ценовите предложения на следващо открито 

заседание на 10.08.2017 г. от 12.00 ч., което ще се проведе на адрес София 1040, бул. 

Васил Левски №75, сградата на Министерство на младежта и спорта, ет. 4, офис на БФБ, 

като за това участниците в процедурата ще бъдат уведомени съгласно чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП. 

 

Настоящият протокол беше изпратен до участниците в деня на публикуването му в 

Профила на купувача на Българска федерация по борба. 

 

Комисията приключи работа на този етап на 07.08.2017г. в 11.00 ч. 

 

Комисията продължи работа на публично заседание на 10.08.2017 г. в 12.00 часа. 

 

На заседанието присъстваха следните представители на участниците в процедурата: 

1. Мария Владимирова Маринова, технически секретар, представител на „Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД. 

2. Елисавета Никифорова Йонкова, юрист, представител на "Литекс Травел" АД. 

3. Стефан Павлов Павлов, съдружник, представител на "Клио Травел" ООД 

 

Информацията за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап 

участници е публикувана на 07.08.2017г. на „Профила на купувача": 

http://www.bul-wrestling.org/images/OP/2017/Samoleti/Otvariane_ceni.pdf в изпълнение на 

чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.  

 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите оферти, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 3-то от ППЗОП. 
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1. „Предлагани ценови параметри“ от Оферта с вх.№87/06.07.2017г, постъпила в 10.32 ч. 

от "Литекс Травел" АД, съдържащ ценово предложение както следва: 

 

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

5.00 лв. /пет лева/ с ДДС. 

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

Европа -  5.00 лв. /пет лева/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и 

името на пътуващите - 50 % /петдесет процента/. 

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

неизползвани документи за въздушен превоз - 10 % /десет процента/. 

 

2. „Предлагани ценови параметри“ от Оферта с вх.№88/06.07.2017г, постъпила в 13.45 ч. 

от "Клио Травел" ООД, съдържащ ценово предложение както следва: 

 

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

0.00 лв. /нула лева/ с ДДС. 

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

Европа -  0.00 лв. /нула лева/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и 

името на пътуващите - 100 % /сто процента/. 

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

неизползвани документи за въздушен превоз - 100 % /сто процента/. 

 

3. „Предлагани ценови параметри“ от Оферта с вх.№89/06.07.2017г,  постъпила в 15.14 ч. 

от "Консорциум „България ЕР и Посока“ ДЗЗД, съдържащ ценово предложение както 

следва: 

 

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

0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

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

Европа -  0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и 

името на пътуващите - 100 % /сто процента/. 

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

неизползвани документи за въздушен превоз - 100 % /сто процента/. 

 

4. „Предлагани ценови параметри“ от Оферта с вх. №90/06.07.2017г, постъпила в 15.28 ч. 

от „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД, съдържащ ценово предложение както следва: 

 

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

0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

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

Европа - 0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и 

името на пътуващите - 100 % /сто процента/. 
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4. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми по изцяло анулирани и 

неизползвани документи за въздушен превоз - 100 % /сто процента/. 

 

5. „Предлагани ценови параметри“ от Оферта с вх. №91/06.07.2017г, постъпила в 16.38 ч. 

от „Атлас Травелс“ ЕООД, съдържащ ценово предложение както следва: 

 

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

0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

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

Европа -  0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и 

името на пътуващите - 100 % /сто процента/. 

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

неизползвани документи за въздушен превоз - 100 % /сто процента/. 

 

С това откритата част от заседанието на комисията приключи. 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание като започна проверка на 

ценовите оферти на участниците за съответствие с условията и изискванията на 

възложителя и констатира, че същите са коректно попълнени съгласно документацията 

за участие. 

 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник "Клио Травел" ООД 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 и 

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

неизползвани документи за въздушен превоз, 

е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП реши да изпрати запитване за 

предоставяне на обосновка. 

 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник "Консорциум „България 

ЕР и Посока“ ДЗЗД 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 и 

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

неизползвани документи за въздушен превоз, 

е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП реши да изпрати запитване за 

предоставяне на обосновка. 

 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник „Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД по точки: 
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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 и 

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

неизползвани документи за въздушен превоз, 

е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП реши да изпрати запитване за 

предоставяне на обосновка. 

 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник „Атлас Травелс“ ЕООД 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 и 

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

неизползвани документи за въздушен превоз, 

е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП реши да изпрати запитване за 

предоставяне на обосновка. 

 

На същото заседание бяха изготвени запитванията за писмени обосновки и бяха 

изпратени. С това заседанието на комисията приключи и взе решение да се събере 

отново веднага щом постъпят отговорите на участниците. 

 

Комисията приключи работа на този етап на 11.08.2017 г. в 10.00 ч. 

 

Комисията продължи работа на 17.08.2017 г. в 10.00 часа. 

 

Председателят на комисията получи от деловодството изисканите на основание чл. 72, 

ал. 2 от ЗОП допълнителни писмени обосновки, свързани с предоставените ценови 

предложения на следните участници: 

 

1. "Клио Травел" ООД с вх. № 105 от 15.08.2017 г. 13:45 ч.;  

2. "Консорциум „България ЕР и Посока“ ДЗЗД с вх. № 107 от 16.08.2017 г.; 14:30 ч.; 

3. "Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД с вх. № 102 от 14.08.2017 г.13:50 ч.; 

4. „Атлас Травелс“ ЕООД с вх. № 106 от 16.08.2017 г. 11:15 ч.. 

 

Комисията установи, че всички са постъпили в законоустановеният срок и пристъпи към 

подробно запознаване с всяка една от тях и продължи с обсъждането им. Комисията взе 

решение да приеме писмените обосновки и на четиримата участници и взе решение да ги 

допусне до класиране. 

 

Комисията приложи утвърдената методика за оценка по критерий "най-ниска цена" и 

извърши следното точкуване на ценовите предложения на участниците: 

 

1. Оферта с вх.№87/06.07.2017г, постъпила в 10.32 ч. от "Литекс Травел" АД - 

комплексна оценка - 8.5 т. 
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2. Оферта с вх.№88/06.07.2017г, постъпила в 13.45 ч. от "Клио Травел" ООД - 

комплексна оценка - 25 т. 

3. Оферта с вх. №89/06.07.2017г,  постъпила в 15.14 ч. от "Консорциум „България ЕР и 

Посока“ ДЗЗД - комплексна оценка - 25 т. 

4. Оферта с вх. №90/06.07.2017г, постъпила в 15.28 ч. от „Аргус Травел Интернешънъл“ 

ЕООД - комплексна оценка - 25 т. 

5. Оферта с вх. №91/06.07.2017г, постъпила в 16.38 ч. от „Атлас Травелс“ ЕООД. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията реши да проведе публичен жребий 

между участниците, получили най-много точки "Клио Травел" ООД, "Консорциум 

„България ЕР и Посока“ ДЗЗД, Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД и „Атлас Травелс“ 

ЕООД за определяне на класираните от първо до четвърто място участници. 

 

Комисията реши жребият да се проведе на 14.09.2017г. от 12.00 ч. в гр. София 1040, бул. 

Васил Левски №75, сградата на Министерство на младежта и спорта, ет. 4, офис на БФБ, 

като информацията за което да се публикува в "Профил на купувача" и да се изпрати до 

всички участници. 

 

Комисията приключи работа на този етап на 08.09.2017 г. в 11.00 ч. 

 

Комисията продължи работа на публично заседание на 14.08.2017 г. в 12.00 часа. 

 

На заседанието присъстваха следните представители на участниците в процедурата: 

1. Полина Михайлова Влахова, упълномощен служител, представител на "Атлас Травелс" 

ЕООД 

2. Симона Асенова Христова, упълномощен служител, представител на„Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД. 

3. Боряна Благоева Йолевска, упълномощен представител на Консорциум „България ЕР и 

Посока“ ДЗЗД. 

4. Мариана Стефанова Павлова, Управител,  представител на "Клио Травел" ООД 

 

Информацията за провеждане на публичен жребий за класиране на допуснатите до този 

етап участници е публикувана на 11.09.2017г. на „Профила на купувача": 

http://www.bul-wrestling.org/images/OP/2017/Samoleti/Zhrebii.pdf в изпълнение на чл. 58, ал. 

3 от ППЗОП.  

 

Комисията проведе публичния жребий между участниците, получили най-много точки 

"Клио Травел" ООД, "Консорциум „България ЕР и Посока“ ДЗЗД, Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД и „Атлас Травелс“ ЕООД и определи класираните от първо до 

четвърто място участници. 

 

НА ПЪРВО МЯСТО се класира участник "Клио Травел" ООД 

 

НА ВТОРО МЯСТО се класира участник „Атлас Травелс“ ЕООД 

 

НА ТРЕТО МЯСТО се класира участник "Консорциум „България ЕР и Посока“ ДЗЗД. 

 

http://www.bul-wrestling.org/images/OP/2017/Samoleti/Otvariane_ceni.pdf
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НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО се класира участник Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД. 

 

С това публичната част от заседанието приключи. 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание. На основание чл. 58, ал. 1 и във 

връзка с чл. 58, ал.3 от ППЗОП комисията направи следното класиране на участниците въз 

основа на критерий „най-ниска цена“. 

 

КОМИСИЯТА КЛАСИРА: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО се класира постъпила оферта с вх.№88/06.07.2017г, постъпила в 13.45 

ч. от участник "Клио Травел" ООД, с комплексна оценка 25 т. и предложени цени, както 

следва: 

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

0.00 лв. /нула лева/ с ДДС. 

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

-  0.00 лв. /нула лева/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и името 

на пътуващите - 100 % /сто процента/. 

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

документи за въздушен превоз - 100 % /сто процента/. 

 

НА ВТОРО МЯСТО се класира постъпила оферта с вх. №91/06.07.2017г, постъпила в 

16.38 ч. от „Атлас Травелс“ ЕООД, с комплексна оценка 25 т. и предложени цени, както 

следва: 

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

0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

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

-  0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и името 

на пътуващите - 100 % /сто процента/. 

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

документи за въздушен превоз - 100 % /сто процента/. 

 

НА ТРЕТО МЯСТО се класира постъпила оферта с вх. №89/06.07.2017г,  постъпила в 

15.14 ч. от "Консорциум „България ЕР и Посока“ ДЗЗД с комплексна оценка 25 т. и 

предложени цени, както следва: 

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

0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

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

-  0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и името 

на пътуващите - 100 % /сто процента/. 

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

документи за въздушен превоз - 100 % /сто процента/. 
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НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО се класира постъпила оферта с вх. №90/06.07.2017г, постъпила в 

15.28 ч. от „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД с комплексна оценка 25 т. и предложени 

цени, както следва: 

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

0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

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

- 0.01 лв. /нула лева и една стотинка/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и името 

на пътуващите - 100 % /сто процента/. 

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

документи за въздушен превоз - 100 % /сто процента/. 

 

НА ПЕТО МЯСТО се класира постъпила оферта с вх. №87/06.07.2017г, постъпила в 10.32 

ч. от "Литекс Травел" АД, с комплексна оценка 8.5 т. и предложени цени, както следва: 

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

5.00 лв. /пет лева/ с ДДС. 

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

-  5.00 лв. /пет лева/ с ДДС. 

3. Отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяна на датата на пътуване и името 

на пътуващите - 50 % /петдесет процента/. 

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

документи за въздушен превоз - 10 % /десет процента/. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание на направеното класиране, и на 

основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнител и да сключи договор с класирания на първо място участник. 

 

Решението на комисията бе взето единодушно. 

 

Комисията приключи работа на този етап на 14.09.2017г. в 16.00 ч. 

 
Настоящият доклад се състави на основание чл. 103, ал. 3 на дата 15.09.2017 г. 

 

 

Председател:  

Елиз Ферихад Рушид __________/п/_____________ 

 

Членове:  

Али Ахмед Пъръшмолла __________/п/_____________ 

 

Михаела Николаева Станева __________/п/_____________ 

 

 

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

 


