УТВЪРЖДАВАМ:
/П/
Заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД
КАРИНА КАРАИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН
дата: .......................

ПРОТОКОЛ
по чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на
офертите по процедура „публично състезание” 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 ”,
открита с Решение № 150-ОП/09.02.2018 г. на председателя на Комисията за финансов надзор

Със Заповед № З-76/07.03.2018 г. на председателя на Комисията за финансов надзор
(КФН) е назначена комисия в състав:
председател: ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД; и
членове:
......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Финанси и счетоводство“, дирекция
„Финансово-стопански дейности”;
......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Нормативна дейност”, дирекция „Правна”
и резервни членове:
1. ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
2. ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Финанси и счетоводство“, дирекция
„Финансово-стопански дейности”;
3. ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Нормативна дейност”, дирекция „Правна”.
В изпълнение на посочените заповеди комисията проведе няколко заседания, като
работата й е отразена в Протокол № 1 от 07.03.2018 г. – 16.03.2018 г., Протокол № 2 от
04.04.2018 г., Протокол № 3 от 12.04.2018 г. и Протокол № 4 от 27.04. 2018 г. - 11.05.2018 г.
На 07.03.2018 г. в 11.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 1 на 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, се събра на заседание комисия в състав:
председател: ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД; и
членове:
......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;

......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Финанси и счетоводство“, дирекция
„Финансово-стопански дейности”;
......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Нормативна дейност”, дирекция „Правна”,
която да отвори и разгледа получени оферти.
С протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП), към който е приложено копие от регистъра на възложителя са предадени
от служител на деловодството на КФН на председателя на комисията получени три броя
оферти за участие в процедурата, както следва:
1. оферта с вх. № 001/06.03.2018 г., представена в 14.53 ч. от „Клио Травел” ООД;
2. оферта с вх. № 002/06.03.2018 г., представена в 16.42 ч. от „Атлас Травелс” ЕООД;
3. оферта с вх. № 003/06.03.2018 г., представена в 16.50 ч. от „Юнайтед Травъл
Ейджънси” ЕООД.
Получените опаковки с оферти на участника са запечатани, непрозрачни, с
ненарушена цялост и с посочване на задължителните реквизити по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
В деня и часа, обявен за отваряне на офертите не се явиха упълномощени
представители на участниците.
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за спазване на изискванията на чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП.
На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори по реда на тяхното постъпване
запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като извърши проверка
за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”:
І. Оферта с вх. № 001/06.03.2018 г. от „Клио Травел” ООД:
При отварянето на офертата, комисията оповести нейното съдържание:
1. запечатан, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. техническо предложение, което съдържа:
4.1. предложение за изпълнение на поръчката;
4.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
4.3. декларация за срока на валидност на офертата;
4.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
5. списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
6. декларация по образец, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари.
Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
плик „Предлагани ценови параметри”.
Комисията констатира, че представените документи отговарят на приложения опис.
Трима от членовете на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
и представеното техническо предложение.
ІІ. Оферта с вх. № 002/06.03.2018 г., представена от „Атлас Травелс” ЕООД:
При отварянето на офертата, комисията оповести нейното съдържание:
1. запечатан, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. техническо предложение, което съдържа:
4.1. предложение за изпълнение на поръчката;
4.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;

4.3. декларация за срока на валидност на офертата;
4.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.
5. списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
6. декларация по образец, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари;
7. кратка анотация на дейността на участника.
Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
плик „Предлагани ценови параметри”.
Комисията констатира, че представените документи отговарят на приложения опис.
Трима от членовете на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
представеното техническо предложение.
ІІІ. Оферта с вх. № 003/06.03.2018 г., представена в 16.50 ч. от „Юнайтед Травъл
Ейджънси” ЕООД:
При отварянето на офертата, комисията оповести нейното съдържание:
1. запечатан, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. техническо предложение, което съдържа:
4.1. предложение за изпълнение на поръчката;
4.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
4.3. декларация за срока на валидност на офертата;
4.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.
5. списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
6. декларация по образец, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари;
7. кратка изложение за дейността на участника, опита му в областта на поръчката –
продажба на самолетни билети.
Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
плик „Предлагани ценови параметри”.
Комисията констатира, че представените документи отговарят на приложения опис.
Трима от членовете на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
представеното техническо предложение.
С извършването на горните действия публичната част от заседанието на комисията
приключи.
На 14.03.2018 г. комисията в състав от основните й членове продължи своята работа в
закрито заседание, като в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП разгледа документите по чл.
39, ал. 2 от ППЗОП, т.е. документите, които се включват в заявлението за участие за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП документите, които включва заявлението за участие,
са:
- единен европейски документ за обществени поръчки за участника в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки
от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

- документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
След като разгледа и провери представения ЕЕДОП, комисията установи:
І. Оферта с вх. № 001/06.03.2018 г. от „Клио Травел” ООД:
Участникът е попълнил единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и той е подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно направена проверка в
информационния масив на Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Участникът е
декларирал, че няма да ползва подизпълнители и капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор.
Комисията констатира следните пропуски:
1.
съгласно т. 3.2. „Икономическо и финансово състояние“ от раздел 3 „Критерии
за подбор“ от документацията за участие, участникът следва да попълни в Част IV: „Критерии
за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от Единен европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП), т. 5 като предоставя информация относно: документа
(номера, датата на издаване и издателя на застрахователната полица); застрахованото лице;
предмет на застраховката (застрахователно покритие); срок на валидност на застраховката;
лимит на отговорност (застрахователна сума) и валута, съгласно Наредбата за условията и
реда за сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“.
В попълнения от участника ЕЕДОП не е посочен предмет на застраховката
(застрахователно покритие).

В случай, че участникът отговаря на това изискване, то той следва да
попълни част ІV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), т. 5 като предоставя
информация относно: предмет на застраховката (застрахователно покритие).
2.
съгласно т. 3.3.6 от раздел 3 „Критерии за подбор“ от документацията за
участие, участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност за
изпълнение на поръчката - минимум две лица, осъществяващи функции по продажба на
самолетни билети, които следва да отговарят на следните изисквания:
да притежават сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация - IATA
(International Air Transport Association);
да имат двугодишен опит като агент по продажба на самолетни билети.
В Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП
участникът следва да предостави за всяко лице от предложения екип информацията,
необходима да се установи съответствие с изискванията, поставени от Възложителя. В този
раздел участникът следва да представи следната информация:
- имена на лицето, което ще извършва функции по продажба на самолетни билети;
- данни за притежавания сертификат - вид на сертификата, номер и дата на издаване
ако е приложимо;
- професионален опит – посочват се годините опит като агент по продажба на
самолетни билети.
В попълнения от участника ЕЕДОП е посочен вида и датата на издаване на сертификатите на
тримата служители, но не е посочен техния номер.

В случай, че участникът отговаря на това изискване, то той следва да
попълни част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 на ЕЕДОП,
като посочи номера на сертификата, удостоверяващ ИАТА квалификация за минимум
две лица, което ще осъществява функции по продажби на самолетни билети.

3.
съгласно т. 9 от Раздел ІІІ. „Необходими документи. Образци“ от
документацията за участие, всеки участник следва да представи кратко изложение за
дейността си и опита му в областта на поръчката – продажба на самолетни билети.
В представената от участника оферта не се установи кратко изложение за дейността и опита
му в областта на поръчката – продажба на самолетни билети.

Участникът следва да представи кратко изложение за дейността и опита
му в областта на поръчката – продажба на самолетни билети.
С оглед изложеното, участникът следва да отстрани горепосочените пропуски, като
представи нов ЕЕДОП и изискуемите документи.
На основание чл. 177 във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на
участника се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол
да представи горепосочените документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация, съобразени с констатираните от комисията пропуски.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
ІІ. Оферта с вх. № 002/06.03.2018 г., представена от „Атлас Травелс” ЕООД:
Участникът е попълнил единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и той е подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно направена проверка в
информационния масив на Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Участникът е
декларирал, че няма да ползва подизпълнители и капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор.
Комисията не констатира пропуски, участникът отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
На 16.03.2018 г. комисията в състав от основните й членове продължи своята работа в
закрито заседание, като разгледа офертата на третия участник.
ІІІ. Оферта с вх. № 003/06.03.2018 г., представена в 16.50 ч. от „Юнайтед Травъл
Ейджънси” ЕООД:
ЕЕДОП е подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОП. Участникът е декларирал, че няма
да ползва подизпълнители и капацитета на трети лица за доказване на съответствието с
критериите за подбор.
Комисията констатира следните пропуски:
1.
съгласно т. 3.3.6 от раздел 3 „Критерии за подбор“, участникът следва да
разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката - минимум
две лица, осъществяващи функции по продажба на самолетни билети, които следва да
отговарят на следните изисквания:
да притежават сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация - IATA
(International Air Transport Association);
да имат двугодишен опит като агент по продажба на самолетни билети.
В Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП
участникът следва да предостави за всяко лице от предложения екип информацията,
необходима да се установи съответствие с изискванията, поставени от Възложителя. В този
раздел участникът следва да представи следната информация:
- имена на лицето, което ще извършва функции по продажба на самолетни билети;
- данни за притежавания сертификат - вид на сертификата, номер и дата на издаване
ако е приложимо;
- професионален опит – посочват се годините опит като агент по продажба на
самолетни билети.

В попълнения от участника ЕЕДОП е посочен вида и датата на издаване на сертификатите,
но за лицето ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД не е посочен номера на сертификата.

В случай, че участникът отговаря на това изискване, то той следва да
попълни част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 на ЕЕДОП,
като посочи номера на сертификата, удостоверяващ ИАТА квалификация за посоченото
лице.
С оглед изложеното, участникът следва да отстрани горепосочените пропуски, като
представи нов ЕЕДОП.
На основание чл. 177 във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на
участника се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол
да представи горепосочените документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация, съобразени с констатираните от комисията пропуски.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Документите се предоставят в деловодството на КФН на адрес: гр. София, ул.
„Будапеща” № 16, в запечатан плик с надпис: „Допълнителни документи 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. 54, ал. 9 от
ППЗОП, 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.
На 04.04.2018 г., 11.00 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 1, 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, се събра на заседание комисия в състав:
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” – резервен член, който влиза на
мястото на основния член ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел
„Финанси и счетоводство“, дирекция „Финансово-стопански дейности”, която е
в законоустановен отпуск;
4. ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Нормативна дейност”, дирекция
„Правна”, която да отвори и разгледа получени допълнителни документи на
участниците.
Резервният член попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
В срока, определен в Протокол № 1 от заседания, проведени в периода от 07.03.2018
г. до 16.03.2018 г. и в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в деловодството на КФН са
постъпили от участници в процедурата запечатани пликове с допълнителни документи, както
следва:
1. Запечатан плик вх. № 001/23.03.2018 г., 11.24 ч. от „Клио Травел” ООД;

2. Запечатан плик вх. № 002/23.03.2018 г., 13.26 ч. от „Юнайтед Травъл Ейджънси”
ЕООД.
Посочените запечатани пликове са предадени от служител на деловодството на КФН
на председателя на комисията, което се удостовери с подписване на протокол за предаване.
Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните пликове по реда на
постъпването им, както следва:
1. Запечатан плик вх. № 001/23.03.2018 г. от „Клио Травел” ООД:
Комисията отвори представения запечатан плик и констатира, че той съдържа:
1. Придружително писмо и опис на представените документи;
2. Нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен и
подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОП;
3. Копие на застрахователна полица „Отговорност на туроператора“;
4. Декларация – Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на услугата с
приложени заверени копия на ИАТА - дипломи.
Комисията след разглеждане на документите, констатира следното:
1. Видно от част IV, раздел Б, т. 5 на представения ЕЕДОП участникът е отстранил
несъответствието, посочено в Протокол № 1, като е представил информация
относно предмета на застраховката и е представил заверено копие на
застрахователната полица.
2. Участникът е представил заверени копия на ИАТА дипломи на две лица, които ще
осъществяват функции по продажби на самолетни билети и са посочени от
участника в ЕЕДОП към офертата.
3. Участникът е представил кратко изложение за дейността и опита му в областта на
поръчката – продажба на самолетни билети.
Комисията като взе предвид документите, които се включват в заявлението за
участие и представени с офертата, както и допълнително представените документи,
констатира, че участникът отговаря на заложените от възложителя изисквания към
участниците в Раздел IІ от документацията за обществената поръчка, включващи изисквания
към личното състояние, критериите за подбор, както и изискванията във връзка със
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.
2. Запечатан плик вх. № 002/23.03.2018 г. от „Юнайтед Травъл Ейджънси”
ЕООД:
Комисията отвори представения запечатан плик и констатира, че той съдържа нов
ЕЕДОП, попълнен и подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОП, като в част ІV, раздел В
„Технически и професионални способности“, т. 6 са посочени номера на сертификатите,
удостоверяващи ИАТА квалификация за лицата.
Комисията констатира, че несъответствието, посочено в Протокол № 1 е отстранено.
Като взе предвид документите, които се включват в заявлението за участие и
представени с офертата, както и допълнително представените документи, комисията
констатира, че участникът отговаря на заложените от възложителя изисквания към
участниците в Раздел II от документацията за обществената поръчка, включващи изисквания
към личното състояние, критериите за подбор, както и изискванията във връзка със
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
участниците, допуснати до разглеждане на техническите им предложения, както следва:
I. Техническо предложение от „Клио Травел” ООД:
Техническото предложение на участника включва следните документи:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, което е подписано от управителя и е
представено съгласно Приложение № 3 към документацията за обществената
поръчка;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за
обществената поръчка проект на договор, която е представена съгласно
Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка;
3. Декларация за срока на валидност на офертата, която е представена съгласно
Приложение № 5 към документацията за обществената поръчка. Срокът на
валидност на офертата е 6 месеца;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки и др., съгласно Приложение № 6 към документацията за
обществената поръчка.
В техническото предложение се съдържат и предложения за допълнителни облекчени
условия и услуги за повишаване качеството на услугата. Представеното техническо
предложение е в съответствие с техническата спецификация към документацията за
обществената поръчка и комисията допуска участника до по-нататъшно участие в
процедурата.
Участникът предлага:
- освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на
датите на пътуването и/или имената на пътника в размер на: 100 % (сто процента) от
дължимите глоби и/или доплащания; и
- освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при отказ от
пътуване в размер на: 100 % (сто процента) от дължимите глоби и/или доплащания.
II. Техническо предложение от „Атлас Травелс” ЕООД:
Техническото предложение на участника включва следните документи:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, което е подписано от управителя и е
представено съгласно Приложение № 3 към документацията за обществената
поръчка;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за
обществената поръчка проект на договор, която е представена съгласно
Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка;
3. Декларация за срока на валидност на офертата, която е представена съгласно
Приложение № 5 към документацията за обществената поръчка. Срокът на
валидност на офертата е 6 месеца;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки и др., съгласно Приложение № 6 към документацията за
обществената поръчка.
В техническото предложение се съдържат и предложения за допълнителни облекчени
условия и услуги за повишаване качеството на услугата. Представеното техническо
предложение е в съответствие с техническата спецификация към документацията за
обществената поръчка и комисията допуска участника до по-нататъшно участие в
процедурата.
Участникът предлага:
- освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на
датите на пътуването и/или имената на пътника в размер на: 100 % (сто процента) от
дължимите глоби и/или доплащания; и

- освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при отказ от
пътуване в размер на: 100 % (сто процента) от дължимите глоби и/или доплащания.
III.

Техническо предложение от „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД:

Техническото предложение на участника включва следните документи:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, което е подписано от управителя и е
представено съгласно Приложение № 3 към документацията за обществената
поръчка;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за
обществената поръчка проект на договор, която е представена съгласно
Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка;
3. Декларация за срока на валидност на офертата, която е представена съгласно
Приложение № 5 към документацията за обществената поръчка. Срокът на
валидност на офертата е 6 месеца;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки и др., съгласно Приложение № 6 към документацията за
обществената поръчка.
В техническото предложение се съдържат и предложения за допълнителни облекчени
условия и услуги за повишаване качеството на услугата. Представеното техническо
предложение е в съответствие с техническата спецификация към документацията за
обществената поръчка и комисията допуска участника до по-нататъшно участие в
процедурата.
Участникът предлага:
- освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на
датите на пътуването и/или имената на пътника в размер на: 100 % (сто процента) от
дължимите глоби и/или доплащания; и
- освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при отказ от
пътуване в размер на: 100 % (сто процента) от дължимите глоби и/или доплащания.
Комисията реши заседанието по отваряне на ценовите предложения на участниците,
да се извърши на 12.04.2018 г. от 11.00 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор,
находяща се в гр. София, ул. „Будапеща” № 16. На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) участниците ще бъдат уведомени
чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
оферти. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
На 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.
На 27.04.2018 г., 11.00 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала -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 № 3 от 12.04.2018 г., се

събра комисия на заседание по отваряне и разглеждане на представени писмени обосновки за
начина на образуване на предложенията от участниците и извършване на оценка на офертите
съгласно методиката за определяне на комплексната оценка, съдържаща се в документацията
за обществената поръчка в състав:
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” – резервен член, който влиза на мястото на основния член
......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД, отдел „Финанси и счетоводство“, дирекция
„Финансово-стопански дейности”, която е в законоустановен отпуск;;
4. ......... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД в отдел „Нормативна дейност”, дирекция
„Правна”.
Комисията констатира, че в отговор на изпратените писма за представяне на писмени
обосновки в деловодството на КФН, са постъпили отговори от следните участници:
1. Запечатан плик от „Клио Травел” ООД, вх. № 001/23.03.2018 г.;
2. Запечатан плик от „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД, вх. № 002/23.03.2018 г.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с обосновки по реда на
постъпване на офертите:
1. Плик от „Клио Травел” ООД:
Комисията констатира, че участникът е представил в рамките на
законоустановения срок 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”.
Председателят отвори плика и комисията констатира, че в него участникът е
представил писмена обосновка по следните показатели:
1. такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице;
2. предложение за предоставяне на бонусен (безплатен) самолетен билет
(икономична класа, за европейска дестинация) при всяко достигане на стойност в лева на
закупени от възложителя самолетни билети.
Комисията се запозна, разгледа и обсъди представената писмена обосновка от
„Клио Травел” ООД.
Участникът е посочил, че информацията, предоставена в писмената
обосновка и приложенията към нея имат конфиденциален характер, тъй като
съдържат търговска тайна, поради което и на основание чл. 102, ал. 1, изречение
второ от ЗОП съответната информация не следва да бъде разкривана от
възложителя.
В т. І. на обосновката участникът е посочил обстоятелства и аргументи за наличие
на икономически особености, избрани технически решения и наличие на благоприятни
условия и оригинални решения при изпълнение на поръчката.
В обосновката си участникът се позовава на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, а именно
икономически особености на предоставяните услуги, като излага и съответни аргументи.
Посочва се, че
Заличено на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Участникът описва също, че е налице обстоятелство по чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, а
именно – избраните технически решения и налични благоприятни условия, поради
следното:

Заличено на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Представен е договор с приложение за получени комисионни като доказателство.
В обосновката си участникът се позовава на чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП, а именно
оригинални решения за изпълнение на обществената поръчка. Описва се, че е възможно прилагането на най-икономичен превозвач

Заличено на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
Опитът на участника показва, че средно 40 - 50 % от резервациите и стойността на
самолетните билети поевтиняват, благодарение на Заличено на основание чл. 102, ал. 1
от ЗОП.
Заличено на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП позволява оптималното използване
на човешките ресурси, техническата база и др., и води до значително намаляване на
разходите на фирмата.
На основание чл. 72, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, комисията приема с единодушие
писмената обосновка, в която се съдържат обективни обстоятелства (посочени погоре) свързани с икономически особености на предоставяните услуги, избрани
технически решения и наличие на изключително благоприятни условия за участника за
предоставянето на услугите.
Мотиви за решението на комисията:
След запознаване и обсъждане на писмената обосновка комисията приема, че
обоновката е пълна и обективна относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от
ЗОП, на които участникът се позовава.
Комисията приема за обективни, посочените в нея обстоятелства, свързани с
икономически особености на предоставяните услуги, избрани технически решения и
наличие на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на
услугите, както и наличие на оригинални решения за изпълнение на обществената
поръчка. В обосновката е посочено конкретно как тези обстоятелства влияят на
предложенията на участника. Комисията счита, че обстоятелствата, описани по-горе и
посочени от „Клио Травел” ООД, реално могат да окажат влияние при образуването на
предложенията по показателите „Предложена такса обслужване при направена
самолетна резервация за едно лице” и „Предоставяне бонусен (безплатен) самолетен
билет (икономична класа, за европейска дестинация) при всяко достигане на стойност в
лева на закупени от възложителя самолетни билети” в посока тяхното намаляване.
Участникът е представил договор с Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП за ползвани
отстъпки, като е приложено и писмо от Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
Представената разпечатка от получени възнаграждения от авиокомпания Заличено на
осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП е обективен факт за възможността на участника да предложи
по-изгодни такси за резервиране на самолетни билети и за предлагане на безплатен
самолетен билет при достигане на определени стойности на закупени от възложителя
билети. От друга страна по отношение на показателя „Предложена такса обслужване при
направена самолетна резервация за едно лице” и показателя „Предоставяне бонусен
(безплатен) самолетен билет (икономична класа, за европейска дестинация) при всяко
достигане на стойност в лева на закупени от възложителя самолетни билети” комисията
отчита, че и другият участник в процедурата - „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД е
предложил аналогични стойности, което е доказателство за обективност на направеното

от участника предложение по разглежданите показатели. Описаните в обосновката
факти, могат да обосноват предложените стойности по показателите.
2. Плик от „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД:
Комисията констатира, че участникът „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД е
представил в рамките на законоустановения срок 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”.
Председателят отвори плика и комисията констатира, че в него участникът е
представил писмена обосновка по следните показатели:
1. такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице;
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.
Комисията се запозна, разгледа и обсъди представената писмена обосновка от
„Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД. Към обосновката са приложени и доказателства.
Участникът е посочил, че информацията и аргументацията, предоставени
в писмената обосновка, имат конфиденциален характер, тъй като съдържат данни
за водената търговска политика на дружеството, поради което и на основание чл.
102, ал. 1, изречение второ от ЗОП съответната информация не следва да бъде
разкривана от възложителя.
В обосновката си участникът посочва, че показателите са формирани на база на
оценка на техническите предпоставки за изпълнение на задачите и отчитане на следните
фактори: изключително благоприятни условия за „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД,
предвид дългогодишен опит в сферата на туризма и по-специално продажбата на
самолетни билети и хотелски резервации, специални цени и договорености с
авиопревозвачите, както и с Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП, висока
професионална квалификация и опит на служителите, съществуващата техническа
обезпеченост Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП и др.
Наличието на изключително благоприятни условия се обосновава oт
дългогодишния опит и тясна специализация в сферата на корпоративните пътувания и
организиране на групови пътувания, вкл. самолетни билети, хотелски резервации и
други съпътстващи услуги, в резултат на което са получени специални условия и
преференции от страна на различни доставчици на туристически услуги - авиокомпании,
хотели и хотелски вериги, он-лайн доставчици и др. Посочва се наличие на сключени
двустранни и тристранни договори с Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Посочва се, че предложената от участника такса обслужване при направена
самолетна резервация за едно лице е съобразена изцяло с възможностите на дружеството
за отстъпки и бонуси въз основа партньорски взаимоотношения и договори с
...................................Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП .....................................
......................
Посочените
договори
позволяват
да
се
..........................................................Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП
......................................................................................................., в следствие на което
дружеството получава:
....... Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Отчитайки прогнозната стойност на поръчката, реализирани обороти и
постигнатите договорености с ....................................................... Заличено на осн. чл. 102,
ал. 1 от ЗОП, участникът се позовава на изключително благоприятни условия при
формиране на стойностите на предложените от него показатели.
Внедряването на Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП, свързана с изпълнението
на заявките на Комисията за финансов надзор също позволява свеждане на
административните и управленските разходи до минимум и обосновава икономичността
при изпълнението на поръчката.
Представени са заверени копия на фактури от Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от
ЗОП за изплащане на комисионни.
На основание чл. 72, ал. 2, т. 2, предложение второ от ЗОП, комисията
приема с единодушие писмената обосновка, в която се съдържат обективни
обстоятелства (посочени по-горе) свързани с наличие на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на услугите.
Мотиви за решението на комисията:
След запознаване и обсъждане на писмената обосновка комисията приема, че
обосновката е пълна и обективна относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 2,
предложение второ от ЗОП, на които участникът се позовава.
Комисията приема за обективни, посочените в нея обстоятелства, свързани с
наличие на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на
услугите. В обосновката е посочено, конкретно как тези обстоятелства влияят на
предложенията на участника. Комисията счита, че обстоятелствата, описани по-горе и
посочени от „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД реално могат да окажат влияние при
образуването на предложенията по показателите „Предложената такса обслужване при
направена самолетна резервация за едно лице” и „Предоставяне бонусен (безплатен)
самолетен билет (икономична класа, за европейска дестинация) при всяко достигане на
стойност в лева на закупени от възложителя самолетни билети” в посока тяхното
намаляване. От друга страна по отношение на показателя „Предоставяне бонусен
(безплатен) самолетен билет (икономична класа, за европейска дестинация) при всяко
достигане на стойност в лева на закупени от възложителя самолетни билети” комисията
отчита, че и другият участник в процедурата е предложил аналогични стойности, което е
доказателство за обективност на така посочената сума.
Минимизирането на разходите за изпълнение на поръчката – .............................
Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП, води до икономичност при изпълнението й и
показва наличие на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето
на услугите. Представените копия на фактури от „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД

........................................... Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП ..........................................

за изплащане на комисионни е обективен факт за възможността на участника да
предложи по-изгодни такси за резервиране на самолетни билети и за предлагане на
безплатен самолетен билет при достигане на определени стойности на закупени от
възложителя билети. Описаните в обосновката факти и представените доказателства,
обосновават предложените стойности по показателите.
Въз основа на извършените до момента действия комисията допуска до
оценка, съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертата,

съдържаща се в Раздел III на документацията за обществената поръчка, офертите
на всички участници в процедурата.
На 11.05.2018 г., от 11.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН),
гр. София, ул. „Будапеща” № 16, зала -1, комисията продължи своята работа с
извършване на оценка на офертите съгласно методиката за определяне на комплексната
оценка, съдържаща се в документацията за обществената поръчка в състав:
Председател: .................... заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
Членове:
1.
.................... заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, дирекция „Връзки с обществеността и
протокол”;
2.
.................... заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, дирекция „Връзки с обществеността и
протокол”;
3.
.................... заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, отдел „Финанси и счетоводство“,
дирекция „Финансово-стопански дейности”;
4.
.................... заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, отдел „Нормативна дейност”, дирекция
„Правна”.
Комисията продължи своята работа с извършване на оценка на офертите, като
отрази предложенията и получените точки в таблицата по-долу.

Показатели
формули

и

Показател А - Такса
обслужване при направена
самолетна резервация за
едно лице. Максимален брой
точки по този показател –
40.
Най-ниската такса за
обслужване, предложена от
участник в процедурата
А = -----------------------x 40
Таксата за обслужване,
предложена от участника,
чието предложение се
разглежда
Показател
В
–
Освобождаване (в процент)
от дължимите по тарифни
условия
глоби
и
доплащания при смяна на
датите
на
пътуването
и/или имената на пътника.
Максимален брой точки по
този показател – 20.
Процент освобождаване от
дължимите по тарифни
условия глоби и доплащания
при смяна на датите на
пътуването и/или имената на
пътника, предложен от
участника, чието
предложение се разглежда
В = ----------------------- x 20

Предложения на участниците

Оценки на участниците

„Клио
Травел“
ООД

„Атлас
Травелс“
ЕООД

Юнайтед
Травъл
Ейджънси”
ЕООД

„Клио Травел“
ООД

„Атлас Травелс“
ЕООД

Юнайтед Травъл
Ейджънси”
ЕООД

0,01 лв.

40 лв.

0,01

40 т.

0,01 т.

40 т.

100 %

100%

100%

20 т.

20 т.

20 т.

Най-високият процент
освобождаване от
дължимите по тарифни
условия глоби и доплащания
при смяна на датите на
пътуването и/или имената на
пътника, предложен от
участник в процедурата
Показател С –
Освобождаване (в процент)
от дължимите по тарифни
условия глоби и
доплащания при отказ от
пътуване. Максимален брой
точки по този показател –
20.
Процент освобождаване от
дължимите по тарифни
условия глоби и доплащания
при отказ от пътуване,
предложен от участника,
чието предложение се
разглежда
С = -----------------------x 20
Най-високият процент
освобождаване от
дължимите по тарифни
условия глоби и доплащания
при отказ от пътуване,
предложен от участник в
процедурата
Показател D –
Предоставяне на бонусен
(безплатен) самолетен
билет (икономична класа,
за европейска дестинация)
при всяко достигане на
съответна стойност в лева

100 %

100 %

100 %

20 т.

20 т.

20 т.

20 000 лв.

45 000 лв.

19 500 лв.

19,5 т.

8,67 т.

20 т.

на закупените от
възложителя самолетни
билети. Максимален брой
точки по този показател –
20.
Най-ниска стойност на
закупени самолетни билети,
при която се предоставя
бонусен (безплатен)
самолетен билет,
предложена от участник в
процедурата
D =-------------------------x 20
Стойност на закупени
самолетни билети, при която
се предоставя бонусен
(безплатен) самолетен билет,
предложена от участника,
чието предложение се
разглежда

Крайна комплексна оценка

99,5 т.

48,68 т.

100 т.

С оглед гореизложеното, комисията извърши следното класиране:
1. на първо място: „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД с оферта вх. №
003/06.03.2018 г. – 100 точки.
2. на второ място: „Клио Травел“ ООД с оферта вх. № 001/06.03.2018 г. – 99,5
точки;
3. на трето място: „Атлас Травелс“ ЕООД с оферта вх. № 002/06.03.2018 г. – 48,68
точки.
Въз основа на класирането комисията предлага на Възложителя да бъде
определен за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място
участник - „Юнайтед Травъл Ейджънси” ЕООД.
Настоящият протокол се предава на председателя на КФН заедно с Протокол № 1 от
07.03.2018 г. – 16.03.2018 г., Протокол № 2 от 04.04.2018 г., Протокол № 3 от 12.04.2018 г.,
Протокол № 4 от 27.04. 2018 г. - 11.05.2018 г. и цялата документация, събрана в хода на
проведената процедура „публично състезание”.
Настоящият протокол се състои от 23 (двадесет и три) 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/

