
 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 1.1 

 

 

от заседание на комисия, определена със Заповед № РД-15-100/04.03.2020 г., на проф. 

д-р Цветанка Крумова Бабева, директор на Институт по оптически материали и 

технологии /ИОМТ/ Aкадемик Й. Малиновски към БАН за разглеждане, оценка и 

класиране на подадените оферти за участие в обществена поръчка по реда и условията 

на глава 26 от ЗОП (събиране на оферти с публикуване на обява) с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в чужбина и 

предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на ИОМТ към БАН”. 

 

I. Отваряне на офертите: 

Днес, 04.03.2020 г. в 13:00 ч., в сградата на Институт по оптически материали и 

технологии /ИОМТ/ Aкадемик Й. Малиновски към БАН, с адрес: гр. София, 1113, ул. 

Акад. Георги Бончев, бл. 109, в изпълнение на Заповед № РД-15-100/04.03.2020 г., на 

директора на Институт по оптически материали и технологии /ИОМТ/ Aкадемик Й. 

Малиновски към БАН за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

участие в обществена поръчка по реда и условията на глава 26 от ЗОП (събиране на 

оферти с публикуване на обява) с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за 

служебните пътувания в чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за 

нуждите на ИОМТ към БАН”, започна своята работа комисия в състав: 

1. проф. д.х.н. Никола Малиновски – зам. директор на ИОМТ, председател; 

2. Бисера Иванчева-Калева - експерт "стопански и финансов анализ", член; 

3. Дария Дядова – счетоводител, член; 

  4. д-р Юлита Дикова – доцент в ИОМТ; 

5. Любен Калпаков – юрисконсулт в Административно-стопански отдел на 

ИОМТ. 

 Комисията започна работа по разглеждането и класирането на получените 

оферти относно избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „Осигуряване 

на самолетни билети за служебните пътувания в чужбина и предоставяне на 

съпътстващи услуги за нуждите на ИОМТ към БАН”, съгласно Обява  

№ 73/20.02.2020 г., както и утвърдена от възложителя Техническа спецификация, 

публикувани на интернет страницата на ИОМТ заедно с информация до Агенцията по 

обществени поръчки (АОП) по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Получените оферти са предадени 

от служител на Деловодството на ИОМТ на председателя на комисията след 

подписване на приемо-предавателен протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията прочете входящия регистър с подадените оферти за 

изпълнение на обществената поръчка, след което той и другите членове на комисията 

попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На заседанието не 

присъстваха представители на участниците, подали оферта за участие, което не е 

пречка за редовното протичане и не препятства публичността на заседанието. 

 

II. Брой на получените оферти и наименование на участниците, които ги 

предлагат: 

Членовете на комисията констатираха, че в определения от Възложителя срок за 

получаване на оферти до 17: 00 ч. на 02.03.2020 г., в Деловодството на ИОМТ са 

постъпили 3 (три) оферти от: 

1. „Травел Холидейс” ООД, уч. № 1 с вх. № 85, оферта, подадена на 02.03.2020 г., 

получена по пощата; 



2. „СИТРИП” ООД, уч. № 2 с вх. № 86, оферта, подадена на 02.03.2020 г.; 

3. „Атлас Травелс” ЕООД, уч. № 3 с вх. № 87, оферта, подадена на 02.03.2020 г. 

 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори офертите на участниците в 

последователност, определена от поредния номер на получаването им, като започна от 

оферта с вх. № 1. Едновременно с отварянето на офертите, комисията оповестяваше и 

отправените от участниците ценови предложения, както следва: 

 

„Травел Холидейс” ООД – предлагани ценови параметри: 

№ Основни дестинации Предложена цена в лева без ДДС 

1. София-Виена-София 51 (словом: петдесет и един) 

2. София-Истанбул-София 117 (словом: сто и седемнадесет) 

3. София-Измир-София 210 (словом: двеста и десет) 

4. София–Барселона–София 82 (словом: осемдесет и два) 

5. София–Палма де Майорка–София 185 (словом: сто осемдесет и пет) 

6. София-Сеул–София 449 (словом: четиристотин 

четиридесет и девет) 

7. София-Ванкувър–София 850 (словом: осемстотин и петдесет) 

8. София-Дъблин–София 192 (словом: сто деветдесет и два) 

9. София-Рим-София 70 (словом: седемдесет) 

10. София-Лондон-София 226 (словом: двеста двадесет и шест) 

11. София-Манчестър-София 183 (словом: сто осемдесет и три) 

12. София-Страсбург–София 240 (словом: двеста и четиридесет) 

13. София-Порто-София 211 (словом: двеста и единадесет) 

14. София-Лисабон-София 133 (словом: сто тридесет и три) 

15. София-Тайпе-София 449 (словом: четиристотин 

четиридесет и девет) 

16. София-Бостън-София 508 (словом: петстотин и осем) 

 

1. Такса за издаване на един самолетен билет (такса обслужване) в размер на 

40.00 (словом: четиридесет) лева без ДДС. 

2. Такса обслужване за хотелско настаняване за дестинации в чужбина за едно 

лице в размер на 0.50 (словом: нула цяло и петдесет стотинки) лева без ДДС. 

  Срокът на валидност на подадената оферта – 180 дни, считано от крайната дата 

за подаване на оферти. 

 



„СИТРИП” ООД – предлагани ценови параметри: 

 

№ Основни дестинации Предложена цена в лева без ДДС 

1. София-Виена-София 189 (словом: сто осемдесет и девет) 

2. София-Истанбул-София 165 (словом: сто шестдесет и пет) 

3. София-Измир-София 180 (словом: сто и осемдесет) 

4. София–Барселона–София 104 (словом: сто и четири) 

5. София–Палма де Майорка–София 286 (словом: двеста осемдесет и 

шест) 

6. София-Сеул–София 570 (словом: петстотин и седемдесет) 

7. София-Ванкувър–София 1200 (словом: хиляда и двеста) 

8. София-Дъблин–София 250 (словом: двеста и петдесет) 

9. София-Рим-София 106 (словом: сто и шест) 

10. София-Лондон-София 102 (словом: сто и два) 

11. София-Манчестър-София 250 (словом: двеста и петдесет) 

12. София-Страсбург–София 320 (словом: триста и двадесет) 

13. София-Порто-София 360 (словом: триста и шестдесет) 

14. София-Лисабон-София 280 (словом: двеста и осемдесет) 

15. София-Тайпе-София 776 (словом: седемстотин седемдесет 

и шест) 

16. София-Бостън-София 650 (словом: шестстотин и петдесет) 

 

  1. Такса за издаване на един самолетен билет (такса обслужване) в размер на 

20.00 (словом: двадесет) лева без ДДС. 

2. Такса обслужване за хотелско настаняване за дестинации в чужбина за едно 

лице в размер на 0.01 (словом: нула цяло нула един) лева без ДДС. 

  Срокът на валидност на подадената оферта – 180 дни, считано от крайната дата 

за подаване на оферти. 

 

 „Атлас Травелс” ЕООД – предлагани ценови параметри: 

№ Основни дестинации Предложена цена в лева без ДДС 

1. София-Виена-София 250 (словом: двеста и петдесет) 

2. София-Истанбул-София 150 (словом: сто и петдесет) 



3. София-Измир-София 207 (словом: двеста и седем) 

4. София–Барселона–София 260 (словом: двеста и шестдесет) 

5. София–Палма де Майорка–София 489 (словом: четиристотин 

осемдесет и девет) 

6. София-Сеул–София 760 (словом: седемстотин и 

шестдесет) 

7. София-Ванкувър–София 950 (словом: деветстотин и петдесет) 

8. София-Дъблин–София 565 (словом: петстотин шестдесет и 

пет) 

9. София-Рим-София 260 (словом: двеста и шестдесет) 

10. София-Лондон-София 326 (словом: триста двадесет и шест) 

11. София-Манчестър-София 370 (словом: триста и седемдесет) 

12. София-Страсбург–София 360 (словом: триста и шестдесет) 

13. София-Порто-София 382 (словом: триста осемдесет и два) 

14. София-Лисабон-София 370 (словом: триста и седемдесет) 

15. София-Тайпе-София 963 (словом: деветстотин шестдесет 

и три) 

16. София-Бостън-София 900 (словом: деветстотин) 

 

  1. Такса за издаване на един самолетен билет (такса обслужване) в размер на 

0.01 (словом: нула цяло нула един) лева без ДДС. 

2. Такса обслужване за хотелско настаняване за дестинации в чужбина за едно 

лице в размер на 0.01 (словом: нула цяло нула един) лева без ДДС. 

  Срокът на валидност на подадената оферта – 180 дни, считано от крайната дата 

за подаване на оферти. 

С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

работата на комисията. 

 

ІІІ. Разглеждане на офертите на участниците: 

1. „Травел Холидейс” ООД – представените документи за участие в 

обществената поръчка не изпълняват напълно изискванията на Възложителя, посочени 

в обявата. Представен е опис на документите в офертата, ЕЕДОП – оригинал – 20 

страници, декларация за задължени лица по образец на Възложителя – оригинал – 1 

брой, списък за изпълнени услуги – оригинал – 1 брой, техническо предложение на 

участника – оригинал – 1 брой и ценово предложение по образец на Възложителя – 

оригинал – 1 брой. 

При разглеждане на представения от участника ЕЕДОП – декларация по чл. 192, 

ал. 3 от ЗОП комисията констатира следните липси, непълноти или несъответствия на 



информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 - в част II, раздел Б на ЕЕДОП „Информация за представителите на 

икономическия оператор” в поле „пълно име, заедно с датата и мястото на раждане, ако 

е необходимо” участникът не е посочил мястото на раждане на управителите на 

дружеството – участник; 

- в част IV, раздел Г на ЕЕДОП – „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление” е посочено от участника, че разполага със 

сертификат за качество съгласно изискванията на система за управление на качеството 

EN ISO 9001:2015, без обаче да бъде посочен какъв точно е обхвата на притежавания от 

участника сертификат, за да прецени комисията дали той е в обхвата на обществената 

поръчка. 

2. „СИТРИП” ООД – представените документи за участие в обществената 

поръчка не изпълняват напълно изискванията на Възложителя, посочени в обявата. 

Представен е опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – оригинал, ЕЕДОП – оригинал – на електронен носител, 20 страници, 

оферта с техническо предложение – оригинал – 1 брой, оферта с ценово предложение 

по образец на Възложителя – оригинал – 1 брой, ИАТА сертификат – заверено копие, 

абонаментен договор за ползване на глобална резервационна система Галилео – 

зеверено копие и абонаментен договор за ползване на глобална резервационна система 

Уърлдспан – зеверено копие. 

При разглеждане на представения от участника ЕЕДОП – декларация по чл. 192, 

ал. 3 от ЗОП комисията констатира следните липси, непълноти или несъответствия на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

- в част IV, раздел Г на ЕЕДОП – „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление” е посочено от участника, че разполага със 

сертификат за качество съгласно изискванията на система за управление на качеството 

EN ISO 9001:2015, без обаче да бъде посочен какъв точно е обхвата на притежавания от 

участника сертификат, за да прецени комисията дали той е в обхвата на обществената 

поръчка. 

3. „Атлас Травелс” ЕООД – представените документи за участие в 

обществената поръчка не изпълняват напълно изискванията на Възложителя, посочени 

в обявата. Представен е опис на представените документи, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника – оригинал, ЕЕДОП – оригинал – на електронен носител, 36 

страници, доказателства за сходни услуги – копия, декларация по образец № 5 – 

оригинал, образец № 3 с техническо предложение – оригинал – 1 брой, декларация-

справка от BSP, удостоверение и договор с Амадеус, образец № 4 с ценово 

предложение по образец на Възложителя – оригинал – 1 брой. 

При разглеждане на представения от участника ЕЕДОП – декларация по чл. 192, 

ал. 3 от ЗОП комисията констатира следните липси, непълноти или несъответствия на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

- в част III, раздел Г на ЕЕДОП – „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, 

КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА” не са изброени изчерпателно специфичните основания за 

отстраняване така, както за изискани от Възложителя в документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: не е декларирана липсата на свързаност с друг 

участник в поръчката, съгласно указаното в документацията на Възложителя; 

- в част III, раздел Г на ЕЕДОП – „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, 

КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 



ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА” не са изброени изчерпателно специфичните основания за 

отстраняване така, както за изискани от Възложителя в документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: не е посочена информацията относно наличието или 

липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, съгласно указаното в 

документацията на Възложителя. 

Във връзка с направените от комисията констатации комисията 

 

     РЕШИ: 

 

На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП дава срок от 3 работни дни на участниците 

в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за служебните 

пътувания в чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на 

ИОМТ към БАН” да отстранят констатираните непълноти като представят нов 

ЕЕДОП или други документи, даващи допълнителна информация във връзка с 

констатираното. След изтичането на гореупоменатия срок, комисията ще започне 

разглеждане и оценка на подадените от участниците технически предложения и ценови 

параметри. 

 Протоколът се състави на 16.03.2020 г., подписа се от всички членове на 

комисията без особено мнение на никой от тях и е неразделна част от документацията 

за провеждане на обществената поръчка. 

 

Председател:  

 

проф. д.х.н. Никола Малиновски –  / п / 

Членове:  

 

Бисера Иванчева-Калева – / п / 

Дария Дядова – / п / 

д-р Юлита Дикова - / п / 

Любен Калпаков - / п / 

 


