ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 40-140 от 03.09.2018 г. на Ректора на
СУ „Св. Климент Охридски“, със задача: да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на
подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в
страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и
развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.0010001-C01“ с 2 обособени позиции, открита с Решение № РД 40 - 125/ 20.07.2018 г., публикувано в
Регистъра на обществените поръчки под № 858408 на 23.07.2018 г., обявление на поръчката,
публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 858409 на 23.07.2018 г. и в Официален
вестник на Европейския съюз под № 2018/S 140-320057 на 24.07.2018 г.
I.
На 03.09.2018 г. в съответствие с цитираната заповед на Възложителя в сграда
Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, в зала 1, от 13:00 ч. се събра комисия в състав:
Председател:
Инж. Георги Божанин – и.д. Главен мениджър на СУ „Св. Климент Охридски“,
Членове:
Чл. кор. Проф. дин Иван Илчев – ръководител на проект „Изграждане и развитие на Център
за върхови постижения „Наследство БГ“;
Петър Станулов – началник на отдел „Обществени поръчки“ на СУ „Св. Климент
Охридски“;
Изабела Маринова - адвокат;
Ирена Георгиева – експерт „обществени поръчки“ в проект „Изграждане и развитие на
Център за върхови постижения „Наследство БГ“,
за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в
страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и
развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.0010001-C01“, включващ 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и
багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз“;
Обособена позиция № 2: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и
багаж при пътувания в границите на Република България“.
Заседанието на комисията започна в 11:10 ч.
На публичното заседание не присъстваха
представители на средствата за масово осведомяване.

представители

на

участниците, нито

В изпълнение на чл. 48, ал. 6 ППЗОП инспектор от деловодството на СУ „Св. Климент
Охридски“ предаде с приемо-предавателен протокол, съставен на 03.09.2018 г., 10:30 ч., на
председателя на комисията подадените в определения срок – 17:30 ч. на 31.08.2018 г., 2 бр.
опаковки с оферти за участие, а именно:
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№
1.
2.

ПОДАТЕЛ

„Атлас Травелс“ ЕООД
„Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД

ВХ. №

72-00-1672
72-00-1684

ДАТА

ЧАС

31.08.2018 г.
31.08.2018 г.

09:35 ч.
12:33 ч.

Председателят на комисията запозна членовете на комисията със съдържанието на
съставения на основание чл. 48, ал. 1 ППЗОП входящ регистър на офертите, след което в
изпълнение на разпоредбата на чл. 51, ал. 8 ППЗОП всички членове на комисията подписаха
декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Комисията констатира, че офертите са постъпили по надлежния ред и в определения срок и
представляват непрозрачни запечатани пликове с ненарушена цялост – налице са изискващите се
реквизити, посочени в Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки и тези на възложителя, описани в документацията за участие.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 104, ал. 2 ЗОП в обявлението за обществената поръчка
Възложителят е предвидил, че оценката на техническите и ценовите предложения на участниците
ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор.
На основание чл. 61, т. 1 ЗОП комисията пристъпи към отваряне на запечатаните
непрозрачни опаковки с офертите за участие по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното
съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на
офертите, а именно:
№

ПОДАТЕЛ

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ

Предлагана такса за
обслужване за осигуряване на
самолетен билет в лв. без ДДС

1.
2.
3.
4.

„Атлас Травелс“ ЕООД
„Атлас Травелс“ ЕООД
„Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД
„Юнайтед Травъл Ейджънси“
ЕООД“

1
2
1
2

0,01
0,01
0,01
0,01

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП трима членове на комисията подписаха техническото и
ценовото предложение на всеки от участниците.
След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията
приключи.
***
II.
На 11.09.2018 г. от 14:00 ч., в стая 220 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ на
закрито заседание се събра комисия в състав:
Председател:
Инж. Георги Божанин – и.д. Главен мениджър на СУ „Св. Климент Охридски“,
Членове:
Чл. кор. Проф. дин Иван Илчев – ръководител на проект „Изграждане и развитие на Център
за върхови постижения „Наследство БГ“;
Петър Станулов – началник на отдел „Обществени поръчки“ на СУ „Св. Климент
Охридски“;
Изабела Маринова - адвокат;
Ирена Георгиева – експерт „обществени поръчки“ в проект „Изграждане и развитие на
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Център за върхови постижения „Наследство БГ“,
за да продължи своята работа по разглеждане на постъпилите оферти.

На основание чл. 61, т. 3 ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на представените
оферти по обособени позиции и констатира следното:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
1. „Атлас Травелс“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1672от 31.08.2018 г.:
След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че
същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение №
4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника отговаря
напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в документацията за
участие. Посочено е, че участникът „Атлас Травелс“ ЕООД е акредитиран агент на IATA и че
работи с резервационна система Амадеус.
След това комисита пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и
констатира, че то е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно
Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение на участника
отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в
документацията за участие
Предлаганата от участника такса за обслужване за осигуряване на самолетен билет (такса за
обслужване), валидна както при еднопосочно, така и при двупосочно пътуване в икономична
класа до всяка от дестинациите, попадащи в обхвата на обособена позиция № 1, независимо от
броя прекачвания, е в размер 0,01 лева без ДДС.
С оглед изложеното, комисията допуска участника „Атлас Травелс“ ЕООД до понататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1.
2. „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1684от 31.08.2018 г.:
След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че
същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение №
4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника отговаря
напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в документацията за
участие. Посочено е, че участникът „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД е акредитиран агент на
IATA и че работи с резервационни системи Амадеус и Сейбър.
След това комисита пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и
констатира, че то е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно
Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение на участника
отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в
документацията за участие
Предлаганата от участника такса за обслужване за осигуряване на самолетен билет (такса за
обслужване), валидна както при еднопосочно, така и при двупосочно пътуване в икономична
класа до всяка от дестинациите, попадащи в обхвата на обособена позиция № 1, независимо от
броя прекачвания, е в размер 0,01 лева без ДДС.
С оглед изложеното, комисията допуска участника „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД до
по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1.
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
1. „Атлас Травелс“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1672от 31.08.2018 г.:
След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че
същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение №
4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника отговаря
напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в документацията за
участие. Посочено е, че участникът „Атлас Травелс“ ЕООД е акредитиран агент на IATA и че
работи с резервационна система Амадеус.
След това комисита пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и
констатира, че то е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно
Приложение № 5.2. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение на участника
отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в
документацията за участие
Предлаганата от участника такса за обслужване за осигуряване на самолетен билет (такса за
обслужване), валидна както при еднопосочно, така и при двупосочно пътуване в икономична
класа до всяка от дестинациите, попадащи в обхвата на обособена позиция № 2, независимо от
броя прекачвания, е в размер 0,01 лева без ДДС.
С оглед изложеното, комисията допуска участника „Атлас Травелс“ ЕООД до понататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2.
2. „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1684от 31.08.2018 г.:
След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че
същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение №
4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника отговаря
напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в документацията за
участие. Посочено е, че участникът „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД е акредитиран агент на
IATA и че работи с резервационни системи Амадеус и Сейбър.
След това комисита пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и
констатира, че то е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно
Приложение № 5.2. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение на участника
отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в
документацията за участие
Предлаганата от участника такса за обслужване за осигуряване на самолетен билет (такса за
обслужване), валидна както при еднопосочно, така и при двупосочно пътуване в икономична
класа до всяка от дестинациите, попадащи в обхвата на обособена позиция № 2, независимо от
броя прекачвания, е в размер 0,01 лева без ДДС.
С оглед изложеното, комисията допуска участника „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД до
по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2.
С извършването на описаните действия приключи работата на комисията по разглеждане на
представените от участниците оферти (техническо и ценово предложение).
След това комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници, съгласно
критерия за възлагане „Икономически най-изгодна оферта“ на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП
„най-ниска цена“ и направи следното класиране:
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
1-во място (по реда на постъпване на офертите) – с предложена цена 0,01 лева без ДДС:.
„Атлас Травелс“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1672от 31.08.2018 г.
„Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1684от 31.08.2018 г.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
1-во място (по реда на постъпване на офертите) – с предложена цена 0,01 лева без ДДС:.
„Атлас Травелс“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1672от 31.08.2018 г.
„Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1684от 31.08.2018 г.
С извършването на горните действия приключи работата на комисията по оценяване на
офертите, които съответстват на предварително обявените условия, съгласно избрания критерий за
възлагане.
След извършване на описаните действия основание чл. 61, т. 4 ППЗОП комисията пристъпи
към разглеждане на документите на допуснатите участници, свързани с личното състояние и
критериите за подбор, и констатира следното:
„Атлас Травелс“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1672от 31.08.2018 г.
Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на
документацията за участие на възложителя. Комисията не установи несъответствия, липси или
непълноти на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. С оглед на посоченото, комисията
счита, че участникът „Атлас Травелс“ ЕООД отговаря на поставените от Възложителя критерии и
не са налице основания за неговото отстраняване.
„Юнайтед Травел Ейджънси“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1684 от 31.08.2018 г.
Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на
документацията за участие на възложителя. Комисията не установи несъответствия, липси или
непълноти на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. С оглед на посоченото, комисията
счита, че участникът „Юнайтед Травел Ейджънси“ ЕООД отговаря на поставените от
Възложителя критерии и не са налице основания за неговото отстраняване.
С оглед изложеното и на основание чл. 61, т. 7 ППЗОП комисията предлага следното
класиране:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
1-во място (по реда на постъпване на офертите) – с предложена цена 0,01 лева без ДДС:.
„Атлас Травелс“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1672от 31.08.2018 г.
„Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1684от 31.08.2018 г.
С оглед факта, че класираните на пръво място двама участници са предложили еднакви
най-ниски цени за изпълнение на услугата - такса за обслужване за осигуряване на самолетен
билет в размер 0,01 лева без ДДС, както и на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане
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на Закона за обществените поръчки, комисията отправи покана до посочените двама участици за
присъствие на публичен жребий за определяне на изпълнител по обособена позиция № 1.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
1-во място (по реда на постъпване на офертите) – с предложена цена 0,01 лева без ДДС:.
„Атлас Травелс“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1672от 31.08.2018 г.
„Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1684от 31.08.2018 г.
С оглед факта, че класираните на прърво място двама участници са предложили еднакви
най-ниски цени за изпълнение на услугата - такса за обслужване за осигуряване на самолетен
билет в размер 0,01 лева без ДДС, както и на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки, комисията отправи покана до посочените двама участици за
присъствие на публичен жребий за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и е подписан на
05.10.2018 г.
На основание чл. 2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са заличени.
КОМИСИЯ:
Председател:
Инж. Георги Божанин - …………………………
Членове:
Чл. кор. Проф. дин Иван Илчев - …………………………
Петър Станулов - …………………………
Изабела Маринова - …………………………
Ирена Георгиева - …………………………
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