
М И Н И С Т Е РС Т В О  1 
НА КУЛТУРАТА I

УТВЪРДИЛ:
ТАГ
ДИ
„П(
(съгласно Заповед №  РД09-
230/04.05.2016 год. за делегиране на 
правомощия)

ПРОТОКОЛ

Днес, 20.07.2016 г. в 15.00 ч., в изпълнение на Заповед №РД9К-75/20.07.2016 
г. на упълномощения Възложителя, в гр. София, §ул. „Ал. Стамболийски" № 17, 
се събра комисия в състав:

Председател: Малинка Цупарска -  главен юрисконсулт в дирекция 
„Правно обслужване и обществени поръчки”;

1. Стоянка Атанасова -  държавен експерт в дирекция „Международни и 
регионални дейности“;

2. Десислава Димова -  старши експерт в дирекция „Международни и 
регионални дейности“;

за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за възлагане на 
обществена поръчка, чрез публикуване на обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от 
ЗОП, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 
пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи 
дейности за нуждите на Министерството на културата”.

Обявата е публикувана в профила на купувача на 08.07.2016 г. В същия 
ден е изпратена информация за публикуваната обява № 24-10-96 за 
публикуване в Портала на обществени поръчки, поддържан от АОП.

Комисията се запозна с входящия регистър на офертите, след което 
всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В указания срок са постъпили 6 /шест/ оферти, както следва:
1. „Марбро Type“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Драган Цанков“ №43, вх. № 15- 

00-79/18.07.2016 г. ,09.55 ч;
2. „Травел Холидейс“ ООД, гр. Бургас, ул. „Софроний“ № 27, вх. № 15-00- 

80/19.07.2016 г . , 10.33 ч;
3. „Клио Травел“ ООД, гр. София, пл. Славейков № 11, ет. 1, офис 7, вх. № 

15-00-81/19.07.2016 г„ 14.12 ч;
4. „Атлас Травелс“ ЕООД, гр. София, ул. Сердика № 22, вх. № 15-00- 

82/19.07.2016 г . , 14.51 ч;
5. „Елит Травел Интернешънъл“ ООД, гр. София, ул. „Три уши“ №8, ет. 3, 

офис 5-6, вх. № 15-00-83/19.07.2016 г„ 15.59 ч;
6. Пътническа агенция „Мираж“ ООД, гр. София, ул. „Неофит Рилски“ 

№27, вх. № 15-00-84/19.07.2016 г„ 16.48 ч;
В указания ден и час за отваряне на офертите на заседанието на комисията

Членове:



r

присъстваха следните представители на участниците:
1. Ивелина Георгиева, упълномощен представител на „Елит Травел 

Интернешънъл“ ООД;
2. Полина Влахова - упълномощен представител на „Елит Травел 

Интернешънъл“ ООД;
3. Мариана Павлова -  управител на „Клио Травел“ ООД;
Представителите на участниците попълниха присъствен лист, неразделна

част от досието на поръчката.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в 

запечатани, непрозрачни опаковки. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 3 
от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
постъпване и обявяване на ценовите предложения на участниците. Предвид 
обстоятелството, че цената на поръчката не се формира като общ сбор от 
единични ценови предложения, а се оценява всеки един показател от ценовото 
предложение съгласно методиката за оценка на офертите, комисията пристъпи 
към оповестяване на всеки отделен показател, формиращ ценовото предложение, 
както следва:

1. „Марбро Type“ ООД:

Процент отстъпка от „такса 
обслужване“ за самолетни 
резервации /Р/

95%

Процент отстъпка за хотелско 
настаняване от „цена рецепция“ в 
момента на резервацията /R/

7%

Освобождаване в % от дължимите по 
тарифни условия глоби при смяна на 
датата на пътуването Ш

20%

2. „Травел Холидейс“ ООД:

Процент отстъпка от „такса 
обслужване“ за самолетни 
резервации /Р/

100%

Процент отстъпка за хотелско 
настаняване от „цена рецепция“ в 
момента на резервацията /R/

50%

Освобождаване в % от дължимите по 
тарифни условия глоби при смяна на 
датата на пътуването Ш

100%

3.,,Клио Травел“ ООД:
Процент отстъпка от „такса | 100%
обслужване“ за самолетни
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резервации /Р/
Процент отстъпка за хотелско 
настаняване от „цена рецепция“ в 
момента на резервацията /R/

30%

Освобождаване в % от дължимите по 
тарифни условия глоби при смяна на 
датата на пътуването Ш

4.„Атлас Травелс“ ЕООД:

100%

Процент отстъпка от „такса 
обслужване“ за самолетни 
резервации /Р/

100%

Процент отстъпка за хотелско 
настаняване от „цена рецепция“ в 
момента на резервацията /R7

35%

Освобождаване в % от дължимите по 
тарифни условия глоби при смяна на 
датата на пътуването Ш

100%

5. „Елит Травел Интернешънъл“ ООД:

Процент отстъпка от „такса 
обслужване“ за самолетни 
резервации /Р/

100%

Процент отстъпка за хотелско 
настаняване от „цена рецепция“ в 
момента на резервацията /R/

40%

Освобождаване в % от дължимите по 
тарифни условия глоби при смяна на 
датата на пътуването Ш

100%

6. Пътническа агенция „Мираж“ ООД:

Процент отстъпка от „такса 
обслужване“ за самолетни 
резервации /Р/

100%

Процент отстъпка за хотелско 
настаняване от „цена рецепция“ в 
момента на резервацията /R/

70%

Освобождаване в % от дължимите по 
тарифни условия глоби при смяна на 
датата на пътуването Ш

100%
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С извършване на посочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към 
проверка на приложените в офертите документи, както и към проверка на 
съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия.

1. Относно офертата на „Марбро Type“ ООД:
Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 

търговеца в търговския регистър по посочения в документите ЕИК и по- 
специално относно представителството на участника.

След подробно разглеждане на документите, комисията констатира 
следното:

Участникът е представил абонаментен договор № 72/2016 г. с „Амадеус 
България“ ООД, от който не е видно дали същият е действащ към момента на 
подаване на офертата.

В разпоредбата на чл. 5 от цитирания договор е посочено, че срокът на 
валидност на договора, указан в действащото Приложение I към настоящия 
договор, започва да тече....“. По смисъла на тази разпоредба срокът на 
действие на договора се съдържа в Приложение I „Описание на продукти, 
софтуер, услуги и такси“, който е неразделна част от абонаментния договор.

Участникът не е приложил горепосоченото приложение, поради което не 
може да се установи валидността на абонаментен договор.

В одобрената документация за провеждане на настоящата обществена 
поръчка, както и в обявата за обществената поръчка изрично е посочено, че 
офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и един от 
изискуемите документи е: договор за оторизация за работа с „Амадеус“ или 
друга еквивалентна система за резервация .и продажба на самолетни билети, 
действащ към момента на подаване на офертата /т. 10 от буква „Г“ от раздел III 
на документацията и т. 10 от раздел „Друга информация“ от обявата за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП/.

Към ценовото предложение участникът е приложил единствено заверено 
копие на фактура, от която се установява размера на таксата обслужване за 
издаването на билет, приложима единствено за Катар. Видно от фактурата е, че 
таксата обслужване се прилага от авиокомпанията Катар Еруейс.

Съгласно разяснение изх. № 24-10-96/15.07.2016 г. към ценовото 
предложение следва да се представят доказателства от авиокомпаниите, в 
които е посочена препоръчителната/максималната такса обслужване, актуална 
към датата на подаване на офертата.

Предоставената информация относно начисляваната от участника такса 
„обслужване“ е непълна, тъй като липсва информация за начисляването на 
„такса обслужване“ за дестинации извън Европа. От така представеното 
доказателство не е ясно дали участникът ще прилага посочения размер на 
таксата за обслужване за всички дестинации в Европа и извън Европа. Отделно 
от това липсват доказателства за размера на таксата „обслужване“ и от други 
авиокомпании.
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С оглед констатираното представената оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, определени в обявата и документацията за 
участие.

Съгласно т. 2, буква „А“ от раздел III от документацията от участие се 
отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително 
определените условия в документацията.

Предвид изложеното, както и на основание чл. 107, ал. 2, б. „а“ от ЗОП, 
във връзка с чл. 195 от ЗОП /доколкото в глава двадесет и шеста от същия 
закон не са уредени въпроси относно отстраняването на участници/, комисията 
предлага участникът ,,Марбро Type“ ООД да бъде отстранен от поръчката, 
поради това, че офертата му не отговаря на изискванията на възложителя, 
определени в обявата и документацията за участие, както и на предварително 
обявените условия. *

2. Относно офертата на „Травел Холидейс“ ООД:
Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 

търговеца в търговския регистър по посочения в документите ЕИК и по- 
специално относно представителството на участника.

След подробно разглеждане на документите, комисията констатира 
следното:

Участникът не е приложил към ценовото предложение доказателства от 
авиокомпаниите, в които е посочена препоръчителната/максималната такса 
обслужване, актуална към датата на подаване на офертата.

Съгласно т. 4, раздел I „Пълно описание на предмета на поръчката и 
техническа спецификация“ от одобрената документация за провеждане на 
настоящата обществена поръчка към образеца на ценова оферта се прилагат 
доказателства, от които се установява максималната такса за обслужване за 
самолетни резервации, актуална към датата па подаване на офертата. Липсата 
на информация относно начисляваната от участника такса обслужване ще 
доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Съгласно разяснение изх. № 24-10-96/15.07.2016 г. към ценовото 
предложение следва да се представят доказателства от авиокомпаниите, в които 
е посочена препоръчителната/максималната такса обслужване, актуална към 
датата на подаване на офертата.

С оглед констатираното, офертата е непълна и не отговаря на 
изискванията на възложителя, определени в обявата и документацията за 
участие.

С оглед направените констатации и на основание чл. 107, ал. 2, б. „А“ от 
ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП /доколкото в глава двадесет и шеста от същия 
закон не са уредени въпроси относно отстраняването на участници/, комисията 
предлага участникът „Травел Холидейс“ ООД да бъде отстранен от поръчката, 
поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

3. Относно офертата на „Клио Травел“ ООД:
Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 

търговеца в 1ърговския регистър по посочения в документите ЕИК и по-



специално относно представителството на участника.
След подробно разглеждане на документите се констатира следното:
Участникът е представил заверено копие на застрахователна полица, 

съгласно която застрахованият е „Премиер-турс“ ООД, а не ,,Клио Травел“ 
ООД. Приложен е договор за посредничество при продажба на основни и 
допълнителни туристически услуги между участника в настоящата процедура и 
„Премиер-турс“ ООД. Видно от предмета на същия, участникът „Клио Травел“ 
ООД, в качеството му на комисионер, приема да посредничи при продажбата от 
името и за сметка па „Премиер-турс“ ООД на основни и допълнителни 
туристически услуги. Представените доказателства по никакъв начин не 
обуславят наличието па валидна застраховка „Отговорност на туроператора“ на 
участника - „Клио Травел“ ООД, т.е. не могат да заместят липсващия документ.

В буква „Б“ - „Критерии за подбор по отношение на участниците“ от 
раздел III от документацията са посочени минималните изисквания към 
техническите и професионалните способности за допустимост, на които трябва 
да отговарят участниците в обществената поръчка. В т. 1.5. от този раздел е 
посочено изрично, че участникът трябва да притежава валидна застраховка 
„Отговорност на туроператора“. Също така в раздела е посочено, че участникът 
може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности 
и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези 
случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на 
съответните възможности, участникът следва да представи доказателства, че 
при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите 
лица. Това изискване е заложено и в обявата за обществената поръчка - раздел 
„Технически и професионални способности“.

От друга страна, в случай, че участникът предвижда участие на 
подизпълнители, той трябва да предостави доказателство за поетите от 
подизпълнителите за,дължения -  т. 6 от буква „А“ на раздел III.

Участникът не е представил доказателства, от които да е видно, че при 
изпълнението на настоящата обществена поръчка ще използва участието на 
подизпълнители и/или грети лица. Това обстоятелство се опровергава от 
данните, съдържащи се в Образец № 2 - Представяне на участника, от които е 
видно, че при изпълнението на обществената поръчка участникът няма да 
използва подизпълнители.

Към ценовото предложение участникът е представил на чужд език 
доказателства относно максималната такса за обслужване. В т. 6 б, буква „В“ от 
раздел III от документацията е заложено изискването, че всички документи, 
свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако в предложението 
са включени документи на чужд език същите трябва да бъдат придружени с 
превод на български език.

С оглед направените констатации, комисията счита, че офертата не 
отговаря на изискванията на възложителя, определени в обявата и 
документацията за участие.

Съгласно т. 2, буква „А“ от раздел III от документацията от участие се 
отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително
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определените условия в документацията.
Предвид горецитираната точка, както и на основание чл. 107, ал. 2, б. „а“ 

от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП /доколкото в глава двадесет и шеста от 
същия закон не са уредени въпроси относно отстраняването на участници/, 
комисията предлага участникът ,,Клио Травел“ ООД да бъде отстранен от 
поръчката, поради това, че офертата не отговаря на изискванията на 
възложителя, определени в обявата и документацията за участие, както и на 
предварително обявените условия.

4. Относно офертата на „Атлас Травелс“ ЕООД:
След подробно разглеждане на документите се констатира, че участникът 

е представил изискуемите административни документи за участие в 
процедурата. Комисията извърши служебна проверка на вписванията по 
партидата на търговеца в търговския регистър по посочения в документите 
ЕИК и по-специално относно представителството на участника.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение. 
Същото е изготвено съгласно изискванията на възложителя. Участникът е 
приложил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП относно 
информацията, съдържаща се в Приложение I и в Приложение II към 
техническото предложение. Участникът подробно е описал организацията на 
дейностите по обслужване и издаване на самолетни билети. Представил е 
списък на бонус-програмите на авиокомпаниите, предлагани от „Атлас 
Травелс“ ЕООД. Посочил е дейностите, които ще извършва безплатно, както и 
тези, които са на преференциални цени. Участникът е декларирал, че срокът на 
валидност на офертата е 4 месеца, считано от датата на нейното подаване. 
Декларирал е, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на 
наетите лица.

1Деновото предложение на участника отговаря на образеца на ценово 
предложение на Възложителя. Представени са доказателства от авиокомпании 
относно „такса обслужване“ за полети в Европа и извън Европа, актуална към 
датата на подаване на офертата.

Комисията констатира, че участникът отговаря на предварително 
обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, представената 
оферта отговаря на обявените условия и същата е в съответствие с 
документацията, поради което допуска „Атлас Травелс“ ЕООД до оценяването 
на офертата му и класиране.

5. Относно офертата на „Елит Травел Интернешънъл“ ООД:
След подробно разглеждане на документите се констатира, че участникът 

е представил изискуемите административни документи за участие в 
процедурата. Комисията извърши служебна проверка на вписванията по 
партидата на търговеца в търговския регистър по посочения в документите 
ЕИК и по-специално относно представителството на участника.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение. 
Същото е изготвено съгласно изискванията на възложителя. Участникът е 
приложил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП относно
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информацията, съдържаща се в част от техническото предложение. Участникът 
подробно е описал технологията на изпълнение на поръчката, в пълнота е 
развил организацията на работа при приемане и изпълнение на заявки за 
самолетни билети. Участникът е описал предлаганите преференциални 
дейности, представил е списък на бонусните програми, предлагани от 
авиокомпаниите и от „Елит Травел Интернешънъл“ ООД. Участникът е 
декларирал, че срокът на валидност на офертата е 4 месеца, считано от датата 
на нейното подаване. Декларирал е, че са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд на наетите лица.

Ценовото предложение на участника отговаря на образеца на ценово 
предложение на Възложителя. Представени са доказателства от авиокомпании 
относно „такса обслужване“ за дестинации в Европа и извън Европа, актуална 
към датата на подаване на офертата.

Комисията констатира, че участникът отговаря на предварително 
обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, представената 
оферта отговаря на обявените условия и същата е в съответствие с 
документацията, поради което допуска „Елит Травел Интернешънъл“ ООД до 
оценяването на офертата му и класиране.

б.Относно офертата на Пътническа агенция „Мираж“ ООД:
Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 

търговеца в търговския регистър по посочения в документите ЕИК и по- 
специално относно представителството на участника.

След подробно разглеждане на документите се констатира следното:
Участникът не е приложен абонаментен договор с „Амадеус България“ 

ООД, а изменение на абонаментен договор №12-01.10.2013 г. относно 
създаване на нова подточка, определяща- условията за сигурност при 
използването на продуктите и услугите на „Амадеус“.

С оглед констатираното, комисията не може да установи валидността на 
абонаментния договор, поради липсата на същия.

В одобрената документация за провеждане на настоящата обществена 
поръчка, както и в обявата за обществената поръчка изрично е посочено, че 
офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и един от 
изискуемите документи е: договор за оторизация за работа с „Амадеус“ или 
друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети, 
действащ към момента на подаване на офертата /т. 10, буква „Г“ от раздел III на 
документацията и т. 10 от раздел „Друга информация“ от обявата за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП/.

Участникът е представил техническо предложение, което не е подписано 
от лицето, което го представлява.

В раздел „Друга информация“ от обявата за обществената поръчка е 
посочено, че офертата се изготвя по приложените към обявата образци и 
указанията на възложителя, заложени в документацията за участие. Видно от 
образец № 9 - „Техническо предложение“ е, че деклараторът следва да положи 
подпис. Липсата на подпис върху техническото предложение води до



невъзможност комисията безспорно да установи авторството на 
волеизявлението и ангажирането на волята на участника. Съгласно чл. 180 от 
Гражданския процесуален кодекс /ТПК/, частни документи, подписани от 
лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се 
съдържат в тях, са направени от тези лица. Следователно, за да се счете, че един 
частен документ /в случая техническото предложение на участника/ е 
представен в оригинал, е необходимо непосредствено след края на текста да 
бъде поставен оригинален, собственоръчен подпис и печат. Видно от 
представеното техническо предложение, документа не съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника, както и липсва печат, което е задължително 
условие на възложителя.

Съгласно т. 5, буква „В“, раздел III от документацията при подготовката 
на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 
обявени от Възложителя. В случай, че офертата на участник не е изготвена 
съгласно образците, неразделна част ог настоящата документация, 
Възложителят може да отстрани участника поради несъответствие на офертата 
с изискванията на документацията за участие. Следователно участникът е 
следвало да спазва същите.

За разлика от останалите участници, към образец № 10 „Предлагана цена“ 
участникът не е приложил доказателства от авиокомпаниите, в които е 
посочена препоръчителната/максималната такса обслужване, актуална към 
датата на подаване на офертата. Посочил е, че не са приложени доказателства, 
тъй като няма да начислява „такса обслужване“.

От една страна, участникът в образеца на предлагана цена предлага 
процент отстъпка от „такса обслужване“ за самолетни резервации, от друга 
страна посочва, че няма да начислява „такса обслужване“.

Изискването за представяне на доказателства от авиокомпаниите за 
препоръчителна/максимална такса обслужване е заложено в т. 4, раздел I от 
документацията. В същата точка е посочено, че липсата на информация 
относно начисляваната от участника такса обслужване ще доведе до 
отстраняването му от участие в процедурата.

Съгласно разяснение изх. № 24-10-96/15.07.2016 г. към ценовото 
предложение следва да се представят доказателства от авиокомпаниите, в които 
е посочена препоръчителната/максималната такса обслужване, актуална към 
датата на подаване на офертата.

Съгласно т. 2, буква „А“ от раздел III от документацията от участие се 
отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително 
определените условия в документацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 107, ал. 2, б. „а“ от ЗОП, във 
връзка с чл. 195 от ЗОП /доколкото в глава двадесет и шеста от същия закон 
не са уредени въпроси относно отстраняването на участници/, комисията 
предлага участникът Пътническа агенция „Мираж“ ООД да бъде отстранен от 
поръчката, поради това, че офертата не отговаря на изискванията на 
възложителя, определени в обявата и документацията за участие, както и на 
предварително обявените условия.
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Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти на 
участниците „Атлас Травелс“ ЕООД и „Елит Травел Интернешънъл“ ООД.

Оценяването се извърши съобразно одобрената от възложителя 
методика за оценка, посочена в документацията за участие, както следва:

№ Име на участника показател Р Показател
R

Показател
Z

Общ
резултат в 
точки

1 „Атлас Травелс“ 
ЕООД

50 17.5 30 97.5

2 „Елит Травел 
Интернешънъл“ ООД

50 20 30 100

Въз основа на резултатите от комплексната оценка на офертите 
комисията извърши следното класиране:

1- во място - „Елит Травел Интернешънъл“ ООД с общ резултат от 100 
точки;

2- ро място - „Атлас Травелс“ ЕООД - с общ резултат от 97.5 точки;

Във връзка с гореизложеното и постигнатия резултат от комплексната 
оценка на офертите, комисията предлага с участника „Елит Травел 
Интернешънъл“ ООД да бъде сключен договор за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 
пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и 
съпътстващи дейности за нуждите на Министерството на културата”.

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП след изготвяне на протокола 
комисията предава същия на упълномощения възложител за утвърждаване.

Настоящият протокол бе изготвен на 05.08.2016 г.

Комисия:
Председател: Малинка Цупарска
Членове:
1. Стоянка Атанасова

2. Десислава Димова -

и-
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