ПРОТОКОЛ №3
от 12.04.2018 г.
Днес 12.04.2018 г., 11.00 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 3, етаж -1, в изпълнение на Заповед № З-76/07.03.2018 г. на
председателя на КФН във връзка с Решение № 150-ОП/09.02.2018 г. за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети
за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членовете и служителите
на Комисията за финансов надзор” и уникален номер на поръчката в Регистъра на
обществените поръчки: 00061-2018-0001 и решение по протокол № 2 от 04.04.2018 г., се събра
на публично заседание комисия в състав от основните членове, както следва:
Председател: ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД;
Членове:
1. ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, дирекция „Връзки с обществеността и
протокол”;
2. ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, дирекция „Връзки с обществеността и
протокол”;
3. ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Финанси и счетоводство“,
дирекция „Финансово-стопански дейности”;
4. ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Нормативна дейност”, дирекция
„Правна”, която да отвори и разгледа ценовите предложения на участниците.
На основание чл. 57, ал. 3, изречение първо от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП), комисията е обявила на 04.04.2018 г., чрез съобщение в
„Профила на купувача“ на КФН, в съответния раздел, датата, часа и мястото на отварянето на
ценовите предложения на участниците в обществената поръчка – гр. София, ул. Будапеща 16,
зала, от 11.00 часа на 12.04.2018 г.
На публичното заседание не присъстват участници или техни представители.
В 11.05 часа на основание чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППЗОП комисията обяви
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, както следва:
1. „Клио Травел” ООД:
- Показател В – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия
глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената на
пътника – 100 процента, брой точки по този показател – 20;
- Показател С – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия
глоби и доплащания при отказ от пътуване – 100 процента, брой точки по този
показател – 20.
2. „Атлас Травелс” ЕООД:
- Показател В – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия
глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената на
пътника – 100 процента, брой точки по този показател – 20;
- Показател С – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия
глоби и доплащания при отказ от пътуване – 100 процента, брой точки по този
показател – 20.
3. „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД:
- Показател В – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия
глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената на
пътника – 100 процента, брой точки по този показател – 20;
- Показател С – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия
глоби и доплащания при отказ от пътуване – 100 процента, брой точки по този
показател – 20.

Пликовете с предлаганите цени на участниците са с ненарушена цялост и
запечатани. Комисията отвори и оповести ценовите предложения по реда на постъпване на
офертите:
1. „Клио Травел” ООД:
- Показател А - Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно
лице (такса за осигуряване на самолетен билет) – 0,01 лв.;
- Показател D – Предоставяне на бонусен (безплатен) самолетен билет
(икономична класа, за европейска дестинация) при достигане сумата от 20000 лв.
от стойността на закупените самолетни билети;
- Предложени са преференции и облекчени условия.
2. „Атлас Травелс” ЕООД:
- Показател А - Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно
лице (такса за осигуряване на самолетен билет) – 40,00 лв.;
- Показател D – Предоставяне на бонусен (безплатен) самолетен билет
(икономична класа, за европейска дестинация) при достигане сумата от 45000 лв.
от стойността на закупените самолетни билети;
- Предложени са преференции и облекчени условия.
3. „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД:
- Показател А - Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно
лице (такса за осигуряване на самолетен билет) – 0,01 лв.;
- Показател D – Предоставяне на бонусен (безплатен) самолетен билет
(икономична класа, за европейска дестинация) при достигане сумата от 19 500 лв.
от стойността на закупените самолетни билети;
- Предложени са преференции и облекчени условия.
Ценовите предложения на участниците са надлежно подписани от лицата, които ги
представляват.
С горните действия приключи публичната част от заседанието, след което комисията
продължи своята работа и установи, че е налице съответствие между цифровия и словесния
запис в представените ценови предложения и предложенията съответстват на изискванията на
Възложителя.
Във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията извърши проверка налице ли е ценово
предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници. Направените изчисления са отразени в таблицата подолу.

Предложения на
участниците

„Клио Травел”
ООД

„Атлас Травелс”
ЕООД

„Юнайтед Травъл
Ейджънси” ЕООД

1. Такса обслужване при
направена самолетна
резервация за едно лице в
размер на:

0,01 лв.

40 лв.

0,01 лв.

Х= (40+0,01):2=
20,005 – средна
стойност на
предложенията на
останалите
участници по същия
показател

Х= (40+0,01):2= 20,005 –
средна стойност на
предложенията на
останалите участници
по същия показател

[(20,005-0,01):
20,005]*100=99,95%

Направеното от
участника
предложение е найвисокото
предложение, т.е.
същото не се явява
по-благоприятно от
другите
предложения.

20 000 лв.

45 000 лв.

19 500 лв.

Х= (45000+
19 500):2= 32 250 средна стойност на
предложенията на
останалите
участници по същия
показател

Направеното от
участника
предложение е найвисокото
предложение, т.е.
същото не се явява
по-благоприятно от
другите
предложения.

Х= (20 000+45 000):2=
32 500

2. Предложение за
предоставяне бонусен
(безплатен) самолетен
билет (икономична класа,
за европейска дестинация)
при всяко достигане на
стойност в лева на
закупени от възложителя
самолетни билети.

[(32 250-20 000):32
250] *100= 37,98 %

[(20,005-0,01):
20,005]*100=99,95%

[(32 500-19 500):32 500]
*100= 40 %

След извършена проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП
комисията установи следното:
В ценовото предложение на „Клио Травел” ООД:
1. Предложената такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице е
с 99.95% по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка.
2. Предложението за предоставяне бонусен (безплатен) самолетен билет (икономична
класа, за европейска дестинация) при всяко достигане на стойност в лева на закупени от
възложителя самолетни билети е с 37,98 % по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
Посочените предложения попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП за наличие на
предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на
сто по-благоприятно от средните стойности на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка.
В ценовото предложение на „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД:
1. Предложената такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице е
с 99.95% по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка.
2. Предложението за предоставяне бонусен (безплатен) самолетен билет (икономична
класа, за европейска дестинация) при всяко достигане на стойност в лева на закупени от
възложителя самолетни билети е с 40 % по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
Посочените предложения попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП за наличие на
предложени, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на
сто по-благоприятно от средните стойности на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка.

С оглед горното, следва да се изиска подробна писмена обосновка от участника „Клио
Травел” ООД и „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД за начина на образуване на
посочените предложения.
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП участниците следва да представят подробна писмена
обосновка в 5-дневен срок от получаването на искане за това от възложителя.
Съгласно чл. 72, ал. 2 обосновката може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги
или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на
строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост
от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в
останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби
на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение
№ 10.
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в
останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в
предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от
Договора за функционирането на Европейския съюз.
Обосновките се предоставят в деловодството на КФН на адрес: гр. София, ул.
„Будапеща” № 16, в запечатан плик с надпис: „Обосновка по обществена поръчка с
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при
служебни пътувания на членовете и служителите на Комисията за финансов надзор”,
от ...................................................... (наименование на участника)
На вниманието на комисията за провеждане на процедурата.”
Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от
ЗОП, като председателят на посочената комисия в изпълнение на чл. 51, ал. 4, т. 1 и чл. 54, ал.
12 от ППЗОП ще свика поредното заседание на комисията.
Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници и е съставен в един
екземпляр, който ще се съхранява към документацията по процедурата.
Председател:
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД:

/П/

Членове:
1. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД:
2. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД:
3. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД:
4. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД:

/П/
/П/
/П/
/П/

