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ПРОТОКОЛ № 2 

 

Днес, 17.06.2015 г., от 10.00 ч. в изпълнение на Заповед № РД-28/01.06.2015 г. на 

Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него Комисия 

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпили оферти в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на 

сектора на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие“ в състав: 

 

Председател: Росица Генова Главурова – директор на дирекция “Финансово – 

стопанска, административно - правна и информационна дейност” 

 

Членове: 

1. Елена Петрова Христова – главен юрисконсулт, дирекция “Финансово – 

стопанска, административно - правна и информационна дейност”; 

2. Юлия Кирилова Тодорова – главен счетоводител, дирекция “Финансово – 

стопанска, административно - правна и информационна дейност”; 

3. Радослава Йорданова Вучкова-Елшейкх – главен експерт, дирекция 

“Финансово – стопанска, административно - правна и информационна дейност”; 

4. Валентин Стойчев Панчев – главен експерт, отдел „Предварителен 

контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“ 

 в сградата на Агенцията по обществени поръчки в гр. София, ул. „Леге“ № 4, ет. 

2, зала 201, продължи своята работа. 

I. Откриване на заседанието за разглеждане на допълнително представените 

документи на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП относно съответствието на 

участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.  

I.1   Относно офертата на Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД, комисията 

установи следното: 

http://www.eufunds.bg/
e.kaludova
Rectangle

e.kaludova
Rectangle

e.kaludova
Rectangle

e.kaludova
Rectangle

e.kaludova
Rectangle



             

 

Проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, Договор       

№ 46/18.01.2013 г. 
www.eufunds.bg 

 

В протокол № 1 от 04.06.2015 г. комисията е посочила липсващите документи 

и/или несъответствията с критериите за подбор. Протоколът е изпратен на участника на 

04.06.2015 г. Крайният срок за представяне на документите е изтекъл на 11.06.2015 г. 

С писмо вх. № 46-00-185 от 10.06.2015 г. - 10.41 ч., подадено в непрозрачен 

запечатан плик с посочено наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес и с надпис: „Допълнение към Плик № 1: „Документи за подбор” от 

обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани обучения в страната, 

във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията 

по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, 

участникът е представил следните документи: 

- нова Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2а (с изкл. на 

предл. второ), 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП) с добавен липсващия израз по т. 1 - „не 

съм осъден с влязла в сила присъда“ - Образец № 3 от документацията за 

участие. 

След като се запозна с допълнително предоставените на основание чл. 68, ал. 9 

от ЗОП документи, комисията единодушно реши, че участникът е представил всички 

изисквани от възложителя документи и отговаря на критериите за подбор на 

възложителя.  

С оглед на горните констатации комисията единодушно реши, че допуска 

офертата на участника до следващия етап – преглед на документите в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ за съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя. 

I.2.    Относно офертата на Участник № 6: „Лидерпроект“ ЕООД, комисията 

установи следното:  

В протокол № 1 от 04.06.2015 г. комисията е посочила липсващите документи 

и/или несъответствията с критериите за подбор. Съгласно чл. 58а, ал. 2 от ЗОП при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, 

протоколът е изпратен на участника на 10.06.2015 г. Крайният срок за представяне на 

документите е изтекъл на 16.06.2015 г. 
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С вх. № 46-00-190 от 12.06.2015 г. - 10.10 ч., без да бъдe поставен в непрозрачен 

запечатан плик с посочено наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес и изписано: „Допълнение към Плик № 1: „Документи за подбор” от 

обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани обучения в страната, 

във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията 

по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, 

указано изрично в протокол № 1 от 04.06.2015 г., участникът е представил следният 

документ: 

- Декларация, че в случай, че бъде избран за изпълнител при сключване на 

договор за обществена поръчка ще представи следните документи:  

1. копие от валидна регистрация за осъществяване на туроператорска дейност в 

съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма. 

2. копие от застраховка чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма. 

Участникът не е представил доказателства, че притежава застраховка по чл. 97, 

ал. 1 от Закона за туризма и валидно удостоверение за регистрация за осъществяване на 

туроператорска дейност по чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма. Извършването на 

туроператорска дейност е регламентирано в Закона за туризма, който се явява 

специален по отношение на Закона за обществени поръчки, следователно нормата на 

чл. 61, ал. 3 от Закона за Туризма дерогира нормата на чл. 16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП. 

Липсата на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска дейност би 

довело до обективна невъзможност за изпълнение на дейностите описани в предмета на 

обществената поръчка. 

Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП възложителят може да изиска от всеки участник да 

докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в 

която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на 

такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален 

закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за 

осъществяване на предмета на обществената поръчка.  

Поставените изисквания от страна на възложителя, участниците да притежават 

валидна застраховка по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма и валидно удостоверение за 
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регистрация за осъществяване на туроператорска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 4 

от Закона за туризма, не са критерий за подбор, определен от възложителя по смисъла 

на чл. 16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП, предвид на това, че те са условие за изпълнение на 

поръчката и произтичат от друг нормативен акт. 

С оглед на горната констатация, комисията единодушно реши: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участника да бъде отстранен от 

по-нататъшно участние в процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря 

на изискванията на възложителя, поставени в Раздел II, т. III „Изисквания към офертите 

и необходими документи“ - Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор“, т. 3, б. 

„б“, а именно: липса на доказателство за наличието на застраховка по чл. 97, ал. 1 от 

Закона за туризма и валидно удостоверение за регистрация за осъществяване на 

туроператорска дейност по чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма. 

II. Комисията пристъпи към следващия етап – проверка на документите в 

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ за съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  

II.1    Относно офертата на Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД 

Kомисията установи следното: 

В Плик № 2 от офертата се съдържа изискуемото от възложителя съдържание – 

участникът е представил „Техническо предложение“, което отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  

С оглед на това, Комисията допуска офертата на участника до оценка на 

техническото предложение, съгласно одобрената от възложителя методика. 

II.2    Относно офертата на Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД Kомисията 

установи следното: 

В Плик № 2 от офертата се съдържа изискуемото от възложителя съдържание – 

участникът е представил „Техническо предложение“, което отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  

С оглед на това, Комисията допуска офертата на участника до оценка на 

техническото предложение, съгласно одобрената от възложителя методика. 

II.3    Относно офертата на Участник № 3: „Ваканция“ ООД Kомисията 

установи следното:  
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В Плик № 2 от офертата се съдържа изискуемото от възложителя съдържание – 

участникът е представил „Техническо предложение“, което отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  

С оглед на това, Комисията допуска офертата на участника до оценка на 

техническото предложение, съгласно одобрената от възложителя методика. 

II.4    Относно офертата на Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ 

ЕООД Kомисията установи следното: 

В Плик № 2 от офертата се съдържа изискуемото от възложителя съдържание – 

участникът е представил „Техническо предложение“, което отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  

С оглед на това, Комисията допуска офертата на участника до оценка на 

техническото предложение, съгласно одобрената от възложителя методика. 

II.5    Относно офертата на Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД Kомисията 

установи следното: 

В Плик № 2 от офертата се съдържа изискуемото от възложителя съдържание – 

участникът е представил „Техническо предложение“, което отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  

С оглед на това, Комисията допуска офертата на участника до оценка на 

техническото предложение, съгласно одобрената от възложителя методика. 

II.6    Офертата на Участник № 6: „Лидерпроект“ ЕООД не беше разгледана. 

II.7    Относно офертата на Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД Kомисията 

установи следното: 

В Плик № 2 от офертата се съдържа изискуемото от възложителя съдържание – 

участникът е представил „Техническо предложение“, което отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  

С оглед на това, Комисията допуска офертата на участника до оценка на 

техническото предложение, съгласно одобрената от възложителя методика. 

II.8    Относно офертата на Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД 

Kомисията установи следното: 

В Плик № 2 от офертата се съдържа изискуемото от възложителя съдържание – 

участникът е представил „Техническо предложение“, което отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  
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С оглед на това, Комисията допуска офертата на участника до оценка на 

техническото предложение, съгласно одобрената от възложителя методика. 

II.9    Относно офертата на Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД Kомисията 

установи следното: 

В Плик № 2 от офертата се съдържа изискуемото от възложителя съдържание – 

участникът е представил „Техническо предложение“, което отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  

С оглед на това, Комисията допуска офертата на участника до оценка на 

техническото предложение, съгласно одобрената от възложителя методика. 

II.10    Относно офертата на Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ 

ЕООД Kомисията установи следното: 

В Плик № 2 от офертата се съдържа изискуемото от възложителя съдържание – 

участникът е представил „Техническо предложение“, което отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя.  

С оглед на това, Комисията допуска офертата на участника до оценка на 

техническото предложение, съгласно одобрената от възложителя методика. 

III. На основание чл. 16г., ал. 6 от ЗОП и т. 1.2.2. от Раздел II, т. II  

„Изисквания към участниците в процедурата“ от документацията за участние в 

процедурата, офертите на Участник № 11: „БИК – Българска издателска 

компания“ АД и Участник № 12: Обединение „ДЕА травел“ не бяха разглеждани. 

IV. С оглед на горните обстоятелства, Комисията: 

IV.1    Допуска до слеващия етап – Отваряне на ценовите оферти, офертите на: 

Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД; 

Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД; 

Участник № 3: „Ваканция“ ООД; 

Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД; 

Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД; 

Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД; 

Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД; 

Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД; 

Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД. 
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IV.2 Предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на 

основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, офертaтa на: 

Участник № 6: „Лидерпроект“ ЕООД. 

V. Комисията продължи своята работа като пристъпи към оценка на 

техническите предложения на допуснатите участници, съгласно утвърдената от 

възложителя методика.  

Допуснатите до разглеждане и оценка на оферти в настоящата процедура се 

оценяват по критерий „Икономически най-изгодна оферта“. Включените в 

техническите предложения на участниците показатели и тежести в комплексната 

оценка на офертите са както следва: 

П3 е показател “Използвани транспортни средства”. Максималният брой 

точки, които получава участникът са 7 т., както следва: 

 За автобус, произведен преди 7 до 10 години   участникът получава 2 т. 

 За автобус, произведен преди 0 до 6 години   участникът получава 7 т. 

П4 е показател “Осигуряване на баджове с имената на участниците”. При 

предлагането на тази услуга, участникът получава 3 т. 

П5 е показател “Категоризация на хотелите”. Максималният брой точки, които 

получава участникът са 10 т., както следва: 

 За хотели 4 звезди    участникът получава 1 т. 

 За хотели 5 звезди   участникът получава 10 т. 

V.1    Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД е предложил следните 

стойности по показателите за оценка: 

П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
2 г. 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ Да 

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
5 звезди 

 

Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 
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По показател П3 7 т. 

По показател П4 3 т. 

По показател П5 10 т. 

V.2    Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД е предложил следните стойности по 

показателите за оценка: 

П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
4-6 г. 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ Да 

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
5 звезди 

Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

По показател П3 7 т. 

По показател П4 3 т. 

По показател П5 10 т. 

V.3    Участник № 3: „Ваканция“ ООД е предложил следните стойности по 

показателите за оценка: 

П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
0-6 г. 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ Да 

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
5 звезди 

 

Участник № 3: „Ваканция“ ООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

По показател П3 7 т. 

По показател П4 3 т. 

По показател П5 10 т. 
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V.4   Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД е предложил 

следните стойности по показателите за оценка: 

П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
6 г. 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ Да 

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
5 звезди 

Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД получава следните 

точки, съгласно методиката за оценка на офертата: 

По показател П3 7 т. 

По показател П4 3 т. 

По показател П5 10 т. 

 

V.5    Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД е предложил следните стойности 

по показателите за оценка: 

П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
До 6 г. 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ Да 

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
4 звезди 

 

Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

По показател П3 7 т. 

По показател П4 3 т. 

По показател П5 1 т. 

 

V.6    Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД е предложил следните стойности 

по показателите за оценка: 
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П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
0 г. 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ Да 

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
5 звезди 

Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

По показател П3 7 т. 

По показател П4 3 т. 

По показател П5 10 т. 

V.7    Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД е предложил следните 

стойности по показателите за оценка: 

П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
4 г. 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ Да 

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
4 звезди 

Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

По показател П3 7 т. 

По показател П4 3 т. 

По показател П5 1 т. 

V.8    Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД е предложил следните стойности 

по показателите за оценка: 

П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
2 г. 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ Да 

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
5 звезди 
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Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

По показател П3 7 т. 

По показател П4 3 т. 

По показател П5 10 т. 

V.9    Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД е предложил 

следните стойности по показателите за оценка: 

П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
5 г. 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ Да 

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
5 звезди 

Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД получава следните 

точки, съгласно методиката за оценка на офертата: 

По показател П3 7 т. 

По показател П4 3 т. 

По показател П5 10 т. 

VI. С оглед на горните обстоятелства, Комисията реши да допусне до 

следващ етап – отваряне на „Ценовите оферти“, офертите на: 

Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД; 

Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД; 

Участник № 3: „Ваканция“ ООД; 

Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД; 

Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД; 

Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД; 

Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД; 

Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД; 

Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД. 

VII.    На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, председателят на Комисията да 

уведоми участниците, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат 

отворени на следващото открито заседание на Комисията, което ще се проведе на 
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22.06.2015 г. (понеделник) от 11.00 ч. в сградата на Агенция по обществени поръчки на 

адрес: гр. София, ул. Леге № 4. 

 

Днес, 22.06.2015 г., от 11.00 ч. в изпълнение на Заповед № РД-28/01.06.2015 г. на 

Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него Комисия  

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпили оферти в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на 

сектора на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие“ в състав: 

 

Председател: Росица Генова Главурова – директор на дирекция “Финансово – 

стопанска, административно - правна и информационна дейност” 

 

Членове: 

1. Елена Петрова Христова – главен юрисконсулт, дирекция “Финансово – 

стопанска, административно - правна и информационна дейност”; 

2. Юлия Кирилова Тодорова – главен счетоводител, дирекция “Финансово – 

стопанска, административно - правна и информационна дейност”; 

3. Радослава Йорданова Вучкова-Елшейкх – главен експерт, дирекция 

“Финансово – стопанска, административно - правна и информационна дейност”; 

4. Валентин Стойчев Панчев – главен експерт, отдел „Предварителен 

контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“ 

 в сградата на Агенцията по обществени поръчки в гр. София, ул. „Леге“ № 4, ет. 

2, зала 201, проведе своето заседание по отваряне, разглеждане, оценяване и класиране 

на офертите на участниците. 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

VIII. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на допуснатите 

участници:  

Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД; 
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Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД; 

Участник № 3: „Ваканция“ ООД; 

Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД; 

Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД; 

Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД; 

Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД; 

Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД; 

Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД. 

VIII.1.   Ценовата оферта на Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД е 

както следва: 

1. Предлагана цена по показател П1 - “Цена за издръжка на един човек при 

организиране на 1 бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 

участника /включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 

възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС” е 256,13 лв. 

(двеста петдесет и шест лева и тринадесет стотинки) без ДДС или 307,36 лв. (триста и 

седем лева и тридесет и шест стотинки) с ДДС. 

2. Предлаганата цена по показател П2 - “Цена за транспортни разходи за един 

километър” е 0,99 лв. (деветдесет и девет стотинки) без ДДС или 1,19 лв. (един лев и 

деветнадесет стотинки) с ДДС. 

VIII.2.   Ценовата оферта на Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД е както следва: 

1. Предлагана цена по показател П1 - “Цена за издръжка на един човек при 

организиране на 1 бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 

участника /включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 

възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС” е 275 лв. (двеста 

седемдесет и пет лева) без ДДС или 330 лв. (триста и тридесет лева) с ДДС. 

2. Предлаганата цена по показател П2 - “Цена за транспортни разходи за един 

километър” е 2 лв. (два лева) без ДДС или 2,40 лв. (два лева и четирдесет стотинки) с 

ДДС. 

VIII.3 Ценовата оферта на Участник № 3: „Ваканция“ ООД е както следва: 

1. Предлагана цена по показател П1 - “Цена за издръжка на един човек при 

организиране на 1 бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 

участника /включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 
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възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС” е 260 лв. (двеста и 

шестдесет лева) без ДДС или 312 лв. (триста и дванадесет лева) с ДДС. 

2. Предлаганата цена по показател П2 - “Цена за транспортни разходи за един 

километър” е 0,79 лв. (седемдесет и девет стотинки) без ДДС или 0,95 лв. (деветдесет и 

пет стотинки) с ДДС. 

VIII.4 Ценовата оферта на Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ 

ЕООД е както следва: 

1. Предлагана цена по показател П1 - “Цена за издръжка на един човек при 

организиране на 1 бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 

участника /включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 

възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС” е 249 лв. (двеста 

четирдесет и девет лева) без ДДС или 298,80 лв. (двеста деветдесет и осем лева и 

осемдесет стотинки) с ДДС. 

2. Предлаганата цена по показател П2 - “Цена за транспортни разходи за един 

километър” е 2,10 лв. (два лева и десет стотинки) без ДДС или 2,52 лв. (два лева и 

петдесет и две стотинки) с ДДС. 

VIII.5 Ценовата оферта на Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД е както 

следва: 

1. Предлагана цена по показател П1 - “Цена за издръжка на един човек при 

организиране на 1 бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 

участника /включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 

възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС” е 243,75 лв. 

(двеста четирдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС или 292,50 лв. 

(двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) с ДДС. 

2. Предлаганата цена по показател П2 - “Цена за транспортни разходи за един 

километър” е 1,65 лв. (един лев и шестдесет и пет стотинки) без ДДС или 1,98 лв. (един 

лев и деветдесет и осем стотинки) с ДДС. 

VIII.6 Ценовата оферта на Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД е както 

следва: 

1. Предлагана цена по показател П1 - “Цена за издръжка на един човек при 

организиране на 1 бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 

участника /включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 
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възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС” е 259 лв. (двеста 

петдесет и девет лева) без ДДС или 310,80 лв. (триста и десет лева и осемдесет 

стотинки) с ДДС. 

2. Предлаганата цена по показател П2 - “Цена за транспортни разходи за един 

километър” е 2 лв. (два лева) без ДДС или 2,40 лв. (два лева и четирдесет стотинки) с 

ДДС. 

VIII.7 Ценовата оферта на Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД е както 

следва: 

1. Предлагана цена по показател П1 - “Цена за издръжка на един човек при 

организиране на 1 бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 

участника /включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 

възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС” е 178,83 лв. (сто 

седемдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС или 214,59 лв. (двеста и 

четиринадесет лева и петдесет и девет стотинки) с ДДС. 

2. Предлаганата цена по показател П2 - “Цена за транспортни разходи за един 

километър” е 2,40 лв. (два лева и четирдесет стотинки) без ДДС или 2,88 лв. (два лева и 

осемдесет и осем стотинки) с ДДС. 

VIII.8 Ценовата оферта на Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД е както 

следва: 

1. Предлагана цена по показател П1 - “Цена за издръжка на един човек при 

организиране на 1 бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 

участника /включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 

възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС” е 249 лв. (двеста 

четирдесет и девет лева) без ДДС или 298,80 лв. (двеста деветдесет и осем лева и 

осемдесет стотинки) с ДДС. 

2. Предлаганата цена по показател П2 - “Цена за транспортни разходи за един 

километър” е 1,90 лв. (един лев и деветдесет стотинки) без ДДС или 2,28 лв. (два лева и 

двадесет и осем стотинки) с ДДС. 

VIII.9 Ценовата оферта на Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ 

ЕООД е както следва: 

1. Предлагана цена по показател П1 - “Цена за издръжка на един човек при 

организиране на 1 бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 
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участника /включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 

възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС” е 295 лв. (двеста 

деветдесет и пет лева) без ДДС или 354 лв. (триста петдесет и четири лева) с ДДС. 

2. Предлаганата цена по показател П2 - “Цена за транспортни разходи за един 

километър” е 1,65 лв. (един лев и шестдесет и пет стотинки) без ДДС или 1,98 лв. (един 

лев и деветдесет и осем стотинки) с ДДС. 

IX. С обявяване на ценовите оферти на допуснатите участници приключи 

публичната част от заседанието на комисията. 

X. Комисията продължи своята работа и извърши проверка относно 

наличието на ценови предложения, които са с 20 на сто по-благоприятни от средната 

стойност на предложенията на останалите участници, отразена в табличен вид: 

Участник 

Предложена цена 

от участника по 

показател П1 в лева, 

без ДДС 

Средна цена на 

останалите 

участници в лева, 

без ДДС 

% спрямо 

средната 

стойност на 

другите 

участници 

 

„Глобал Консулт БГ“ 

ЕООД 
256,13 251,20 +1,96 

„Плутон-1“ ЕООД 275 248,84 +10,51 

„Ваканция“ ООД 260 250,71 +3,70 

„Мина Травел енд 

Ивент Груп“ ЕООД 
249 252,09 -1,23 

„Тендър 2015“ ЕООД 243,75 252,75 -3,56 

„Ивент Дизайн“ ООД 259 250,84 +3,25 

„Ил Туо Виаджо“ 

ЕООД 
178,83 260,86 -31,45 

„Атлас Травелс“ 

ЕООД 
249 252,09 -1,23 

„Аргус травел 

Интернешънъл“ 

ЕООД 

295 246,34 +19,75 
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Участник 

Предложена цена 

от участника по 

показател П2 в лева, 

без ДДС 

Средна цена на 

останалите 

участници в лева, 

без ДДС 

% спрямо средната 

стойност на 

другите участници 

 

„Глобал Консулт 

БГ“ ЕООД 
0,99 1,81 -45,30 

„Плутон-1“ ЕООД 2 1,69 +18,34 

„Ваканция“ ООД 0,79 1,84 -57,01 

„Мина Травел енд 

Ивент Груп“ ЕООД 
2,10 1,67 +25,75 

„Тендър 2015“ 

ЕООД 
1,65 1,73 -4,62 

„Ивент Дизайн“ 

ООД 
2 1,69 +18,34 

„Ил Туо Виаджо“ 

ЕООД 
2,40 1,64 +46,34 

„Атлас Травелс“ 

ЕООД 
1,90 1,70 +11,76 

„Аргус травел 

Интернешънъл“ 

ЕООД 

1,65 1,73 -4,62 

XI. При проверката се установи следното: 

XI.1. Ценовото предложение на Участник № 8 „Ил Туо Виаджо“ ЕООД по 

показател П1 е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници. 

XI.2. Ценовото предложение на Участник № 1 „Глобал Консулт БГ“ ЕООД по 

показател П2 е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници. 

XI.3. Ценовото предложение на Участник № 3 „Ваканция“ ООД по показател 

П2 е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници. 

Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, когато офертата на участник съдържа предложение, 

с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-
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благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка, Комисията трябва да изиска от него подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване.  

С оглед гореизложеното, Комисията реши да се изпрати искане за подробна 

писмена обосновка за начина на образуването на ценовите предложения на: 

Участник № 8 „Ил Туо Виаджо“ ЕООД 

Участник № 1 „Глобал Консулт БГ“ ЕООД 

Участник № 3 „Ваканция“ ООД 

Комисията определя срок от 3 (три) работни дни от получаване на искането, в 

който участниците да представят писмената си обосновка. 

Следващото заседание на Комисията да се проведе след получаване на писмената 

обосновка от горепосочените участници. 

 

Днес, 26.06.2015 г., от 11.00 ч. в изпълнение на Заповед № РД-28/01.06.2015 г. на 

Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него Комисия 

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпили оферти в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на 

сектора на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие“ в състав: 

 

Председател: Росица Генова Главурова – директор на дирекция “Финансово – 

стопанска, административно - правна и информационна дейност” 

 

Членове: 

5. Елена Петрова Христова – главен юрисконсулт, дирекция “Финансово – 

стопанска, административно - правна и информационна дейност”; 

6. Юлия Кирилова Тодорова – главен счетоводител, дирекция “Финансово – 

стопанска, административно - правна и информационна дейност”; 
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7. Радослава Йорданова Вучкова-Елшейкх – главен експерт, дирекция 

“Финансово – стопанска, административно - правна и информационна дейност”; 

8. Валентин Стойчев Панчев – главен експерт, отдел „Предварителен 

контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“ 

 в сградата на Агенцията по обществени поръчки в гр. София, ул. „Леге“ № 4, ет. 

2, зала 201, продължи своята работа.  

 XII. След изтичане на срока от 3 (три) работни дни от получаване на искането, 

въз основа на взетото в т.XI решение от проведеното на 22.06.2015г. заседание на 

Комисията, са получени подробни писмени обосновки за начина на образуване на 

ценовите предложения, както следва: 

Участник № 1 „Глобал Консулт БГ“ ЕООД – вх. № 46-00-182/23.06.2015 г., 

10.52 ч. 

Участник № 3 „Ваканция“ ООД – вх. № 46-00-187/24.06.2015 г., 16.56 ч. 

Участник № 8 „Ил Туо Виаджо“ ЕООД – вх. № 46-00-192/25.06.2015 г., 17.11 ч. 

XII.1. При обстойно разглеждане на изисканата от Участник № 1 „Глобал 

Консулт БГ“ ЕООД подробна писмена обосновка, Комисията я приема на основание 

чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗОП. Участникът обосновава начина на образуване на 

предложената цена с наличието на икономичност при изпълнение на поръчката.  

Мотивите на комисията за приемане на обосновката са следните: 

При формирането на цената участникът е приложил принципът на икономичност 

при изпълнение на поръчката в резултат на следните предпоставки и обстоятелства: 

1. Наличие на собствено превозно средство. 

2. Икономичен двигател с нисък разход на гориво на превозното средство. 

Посочени са обстоятелства, даващи възможност да се направи извод за 

икономичност на офертата. Предоставената информация е детайлна, което позволява да 

се проследи ценообразуването при формирането на цената и дава възможност да се 

потвърди твърдението на участника за икономичност на офертата му. 

XII.2. При обстойно разглеждане на изисканата от Участник № 3 „Ваканция“ 

ООД подробна писмена обосновка, Комисията я приема на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 

и 4 от ЗОП. Участникът обосновава начина на образуване на предложената цена с 

наличието на изключително благоприятни условия за него и с икономичност при 

изпълнение на поръчката.  
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Мотивите на комисията за приемане на обосновката са следните: 

При формирането на цената участникът е приложил принципът на икономичност 

при изпълнение на поръчката в резултат на следните предпоставки и обстоятелства: 

1. Наличие на собствени транспортни средства; 

2. Използване на големи обеми горива, което води до получаване на значителна 

отстъпка от действащите пазарни цени; 

3. Ниски експлоатационни разходи в следствие на използването на превозни 

средства с икономичен двигател; 

4. Наличие на високо квалифициран собствен персонал за извършване на 

транспортните услуги и ремонтната дейност на собствените превозни средства. 

Посочени са обстоятелства, даващи възможност да се направи извод за 

икономичност на офертата и наличие на изключително благоприятни условия за 

участника. Изложените от участника подробни писмени анализи и мотиви за 

формираната цена безспорно обосновават твърдението му за изключително 

благоприятни условия за него и икономичност на офертата му. 

XII.3. При обстойно разглеждане на изисканата от Участник № 8 „Ил Туо 

Виаджо“ ЕООД подробна писмена обосновка, Комисията установи следното: 

При формирането на цената участникът е приложил принципа на икономичност 

при изпълнение на поръчката в резултат на следните предпоставки и обстоятелства: 

1. Настаняването се предвижда да бъде в престижен 4 (четири) звезден хотел, с 

който има дългогодишно партньорство и изградени бизнес взаимоотношения, във 

връзка с друга дейност, осъществявана от управителя на дружеството в сферата на 

семинарен и конгресен туризъм както и настаняване на чуждестранни граждани, 

делегации и други. 

2. Периодът в който се очаква да се организират мероприятията ще бъде извън 

„активния сезон“ за настаняване и почивка. 

3. Участникът посочва, че предвижда обученията да бъдат извършвани на 

максимално разстояние до 160 км в едната посока. 

4. Участникът посочва, че ще ползва помощник-координатор, който е 

привлечено лице на субсидирана заетост от Агенция по заетостта.  

Посочените обстоятелства и детайлна информация, дават възможност да се 

направи извод за икономичност на офертата и получаване на държавна помощ.  
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 XIII. Въз основа на гореизложеното, Комисията приема подробните писмени 

обосновки за начина на образуване на предложената цена на: 

Участник № 1 „Глобал Консулт БГ“ ЕООД 

Участник № 3 „Ваканция“ ООД 

Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД 

допуска до класиране следните участници: 

Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД; 

Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД; 

Участник № 3: „Ваканция“ ООД; 

Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД; 

Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД; 

Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД; 

Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД 

Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД; 

Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД. 

 XIV. На основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП, Комисията оцени участниците въз 

основа на избрания критерии „Икономически най-изгодна оферта“, както следва: 

XIV.1. Показател П1: “Цена за издръжка на един човек при организиране на 1 

бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 участника /включително 

лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на възлагане на обществени 

поръчки, финансирани със средства от ЕС”, с относителна тежест 45 в комплексната 

оценка. 

За оценяване и класиране на участниците по показателя, комисията използва 

формулата, заложена в методиката за оценка: 

         Ц мин. 

П1 = ------------- х 45 

         Ц оферта 

Където Цмин. е най-ниската предложена цена за един човек, а Цоферта е 

предлаганата цена за един човек от съответния участник. 
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XIV.1.1. Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         178,83 

П1 = ------------- х 45 = 31.42 т. 

         256,13 

XIV.1.2. Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

         178,83 

П1 = ------------- х 45 = 29.26 т. 

         275 

XIV.1.3. Участник № 3: „Ваканция“ ООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

         178,83 

П1 = ------------- х 45 = 30.95 т. 

         260 

XIV.1.4. Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД получава 

следните точки, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         178,83 

П1 = ------------- х 45 = 32.32 т. 

         249 

XIV.1.5. Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         178,83 

П1 = ------------- х 45 = 33.01 т. 

         243,75 

XIV.1.6. Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         178,83 

П1 = ------------- х 45 = 31.07 т. 

         259 
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XIV.1.7. Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         178,83 

П1 = ------------- х 45 = 45 т. 

         178,83 

XIV.1.8. Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         178,83 

П1 = ------------- х 45 = 32.32 т. 

         249 

XIV.1.9. Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД получава 

следните точки, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         178,83 

П1 = ------------- х 45 = 27.28 т. 

         295 

XIV.2. Показател П2: “Цена за транспортни разходи за един километър”, с 

относителна тежест 35 в комплексната оценка. 

За оценяване и класиране на участниците по показателя, комисията използва 

формулата, заложена в методиката за оценка: 

         Ц мин. 

П2 = -------------- х 35 

         Ц оферта 

Където Цмин. е най-ниската предложена цена за един километър, а Цоферта е 

предлаганата цена за за един километър от съответния участник. 

XIV.2.1. Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         0,79 

П2 = -------------- х 35 = 27.93 т. 

         0,99 
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XIV.2.2. Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

         0,79 

П2 = -------------- х 35 = 13.83 т. 

         2 

XIV.2.3. Участник № 3: „Ваканция“ ООД получава следните точки, съгласно 

методиката за оценка на офертата: 

         0,79 

П2 = -------------- х 35 = 35 т. 

         0,79 

XIV.2.4. Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД получава 

следните точки, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         0,79 

П2 = -------------- х 35 = 13.17 т. 

         2,10 

XIV.2.5. Участник № 5 „Тендър 2015“ ЕООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         0,79 

П2 = -------------- х 35 = 16.76 т. 

         1,65 

XIV.2.6. Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         0,79 

П2 = -------------- х 35 = 13.83 т. 

         2 

XIV.2.7. Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         0,79 

П2 = -------------- х 35 = 11.52 т. 

         2,40 

XIV.2.8. Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 
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         0,79 

П2 = -------------- х 35 = 14.55 т. 

         1,90 

XIV.2.9. Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД получава 

следните точки, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         0,79 

П2 = -------------- х 35 = 16.76 т. 

         1,65 

XV. Комплексна оценка на офертите - съгласно методиката за оценка, 

комплексната оценка на всеки от участниците се получава по следната формула: 

КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 

XV.1. Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД получава следната 

комплексна оценка, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         П1 = 31.42 т. 

         П2 = 27.93 т. 

         П3 = 7 т. 

П4 = 3 т. 

П5 = 10 т. 

КО = 31.42 + 27.93 + 7 + 3 + 10 = 79.35 т. 

XV.2. Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД получава следната комплексна оценка, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         П1 = 29.26 т. 

         П2 = 13.83 т.     

П3 = 7 т. 

П4 = 3 т. 

П5 = 10 т. 

КО = 29.26 + 13.83 + 7 + 3 + 10 = 63.09 т. 

XV.3. Участник № 3: „Ваканция“ ООД получава следната комплексна оценка, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

         П1 =  30.95 т. 

             П2 = 35 т. 

П3 = 7 т. 
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П4 = 3 т. 

П5 = 10 т. 

КО = 30.95 + 35 + 7 + 3 + 10 = 85.95 т. 

XV.4. Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД получава 

следната комплексна оценка, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         П1 = 32.32 т. 

         П2 = 13.17 т. 

П3 = 7 т. 

П4 = 3 т. 

П5 = 10 т. 

КО = 32.32 + 13.17 + 7 + 3 + 10 = 65.49 т. 

XV.5. Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД получава следната комплексна 

оценка, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         П1 = 33.01 т.      

         П2 =16.76 т. 

П3 = 7 т. 

П4 = 3 т. 

П5 = 1 т. 

КО = 33.01 + 16.76 + 7 + 3 + 1 = 60.77 т. 

XV.6. Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД получава следната комплексна 

оценка, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         П1 =  31.07 т. 

         П2 =  13.83 т. 

П3 = 7 т. 

П4 = 3 т. 

П5 = 10 т. 

КО = 31.07 + 13.83 + 7 + 3 + 10 = 64.90 т. 

XV.7. Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД получава следната комплексна 

оценка, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         П1 =  45 т. 

         П2 =  11.52 т. 

П3 = 7 т. 
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П4 = 3 т. 

П5 = 1 т. 

КО = 45 + 11.52 + 7 + 3 + 1 = 67.52 т. 

XV.8. Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД получава следната комплексна 

оценка, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         П1 = 32.32 т. 

         П2 = 14.55 т. 

         П3 = 7 т. 

П4 = 3 т. 

П5 = 10 т. 

КО = 32.32 + 14.55 + 7 + 3 + 10 = 66.87 т. 

XV.9. Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД получава 

следната комплексна оценка, съгласно методиката за оценка на офертата: 

         П1 = 27.28 т. 

         П2 = 16.76 т. 

         П3 = 7 т. 

П4 = 3 т. 

П5 = 10 т. 

КО = 27.28 + 16.76 + 7 + 3 + 10 = 64.04 т. 

XVI. На основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП, Комисията класира участниците въз 

основа на избрания критерий „Икономически най-изгодна оферта“, както следва:  

 I-во място:  Участник № 3: „Ваканция“ ООД с КО: 85.95 т. 

 II-ро място: Участник № 1: „Глобал Консулт БГ“ ЕООД с КО: 79.35 т. 

 III-то място: Участник № 8: „Ил Туо Виаджо“ ЕООД с КО: 67.52 т. 

 IV-то място: Участник № 9: „Атлас Травелс“ ЕООД с КО: 66.87 т. 

 V-то място: Участник № 4: „Мина Травел енд Ивент Груп“ ЕООД с КО: 

65.49 т. 

 VI-то място: Участник № 7: „Ивент Дизайн“ ООД с КО: 64.90 т. 

 VII-мо място: Участник № 10: „Аргус травел Интернешънъл“ ЕООД с КО: 

64.04 т. 

 VIII-мо място: Участник № 2: „Плутон-1“ ЕООД с КО: 63.09 т. 

 IX-то място: Участник № 5: „Тендър 2015“ ЕООД с КО: 60.77 т. 
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XVII. Комисията предлага  на Възложителя с мотивирано решение да обяви 

класирането на участниците, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП да определи за 

изпълнител на обществената поръчка и да сключи договор за изпълнение на 

обществената поръчка с класирания на  I-во място участник, а именно: 

 Участник № 3: „Ваканция“ ООД 

XVIII. Настоящият протокол и цялата документация, събрана в хода на 

провеждане на процедурата, да се представят на възложителя за вземане на решение. 

 

Комисията приключи своята работа и състави настоящият протокол на 

24.07.2015г. 

 

 

Председател: 

Росица Главурова: 

 

Членове: 

Елена Христова: 

Юлия Тодорова: 

Радослава Вучкова-Елшейкх: 

Валентин Панчев: 
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