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ПРОТОКОЛ 

На 18.03.2019 г. в 11,30 часа в сградата Институт по органична химия с Център по 

фитохимия към Българска академия на науките ул . "Акад . Георги Бончев" бл . 9 се събра 

комисия, назначена със Заповед РД-09-52/15.03 .2019 г. на Директора на Институт по 

органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките, в състав : 

Председател: доц. д-р Калина Алипиева 

Членове: 1. гл . ас . д-р Явор Митрев 

2. гл . ас. д-р Мариана Каменова 

На основание чл . 97 , ал . 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) назначената комисия следва да разгледа и оцени получените офертите, 

подадени от участници във връзка с открито възлагане по реда на чл . 187 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници, при служебни пътувания в 

страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия с Център по фитохи ия 

към Българска академия на науките" 

Комисията констатира , че обявата по чл . 187 , ал . 1 от ЗОП е публикувана а 

27.02.2019 г. в Профила на купувача на интернет страницата на възложителя , като в 

същия ден , на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана кратка 

информация за поръчката , по образец с ID № 9086132. В първоначалния срок е 

постъпила една оферта , поради което с обявление е удължен срока за събиране на 

оферти до 15.03.2019 г. 

В определения срок е постъпила оферта от един участник - „Атлас травълс" ЕООД 

ЕИК 130026450. 

В обявения час за отваряне на офертите не се явява представител на участника. 

На основание чл . 97 , ал . 2 във връзка с чл . 51 , ал . 8 от ППЗОП , след получаване на 

офертата , членовете на комисията подписаха декларацията по чл . 51 , ал . 8 , 9, 1 О и 13 и 

чл . 52 , ал . 2 от ППЗОП . 

Комисията констатира , че не са налице пречки за отваряне на постъпилото 

предложене . 



Комисията констатира , че офертата е постъпила в срок, в запечатан непрозрачеи 

плик, оформен съгласно изискванията на обявата по чл . 187 от ЗОП . 

Комисията пристъпи към отваряне на плика. 

В съответствие с изискванията на чл.97 , ал . З пр . първо от ППЗОП, комисията обяви 

ценовото предложение на участника , както следва: 

Показатели 

Такса за обслужване в лева за издаване на 0,01 лева 

самолетен билет за двупосочни пътувания в 

(нула цяло нула един 
икономична класа, валидна за всички полети 

лева) 

Освобождаване от дължимите по тарифни условия 100 % - сто процента 

глоби и доплащания при смяна на датите на 

пътуването и/или имената на пътника 

Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни 100 % - сто процента 

условия глоби и доплащания при отказ от пътуване, 

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на представените 

документи , удостоверяващи изпълнението на изискванията към участника, както и 

съответствието на направеното предложение с конкретните изисквания на възложителя. 

При проверката комисията направи следните констатации : 

Участникът „Атлас травелс" ЕООД е представил оферта, която съдържа 

необходимите документи за изпълнение на поръчката , съгласно изискванията на 

възложителя, заложени в обявата по чл . 187 от ЗОП и документацията . 

Комисията констатира , че не се установяват липси , непълноти или несъответствия 

на информацията, включително нередовности или фактически грешки , или 

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в 

офертата на участника. 

Представените от участника документи и информация са в съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, посочени от възложителя, и 

комисията допуска участника до следващия етап на процедурата - разглеждане и оценка 

на предложението . Комисията констатира , че офертата е изготвена съгласно 

изискванията на обявата и документацията към нея . 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, съгласно 

етодиката 



Крайната комплексна оценка (КО) на съответния участник се изчислява по следната 

формула : КО = А + В + С, където : 

А - оценка по показател А; 

В - оценка по показател В; 

С - оценката по показател С; 

Показател А - Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице 

(такса за осигуряване на самолетен билет). Максимален брой точки по този 

показател - 60, където 

А= Най-ниската такса за обслужване, предложена от участник в процедурата/ Таксата 

за обслужване, предложена от участника , чието предложение се разглежда х 60 

Като в случая, 

А= 0,01/0,01х60 = 60 

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, където 

В = 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/ 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 х 20 

Като в случая, 

в= 100/100 х 20 = 20 

Показател С - Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби 

и доплащания при отказ от пътуване. Максимален брой точки по този показател - 20, 

където 

С = Процент освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания 

при отказ от пътуване, предложен от участника, чието предложение се разглежда/ Най

високият процент освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания 

при отказ от пътуване , предложен от участник в процедурата х 20, 

Като в случая 

с= 100/100 х20 = 20 



Комплексната оценка на допуснатия участник е: 

КО = А + В + С или КО = 60+20+20 = 100 т. 

Въз основа на направеното оценяване комисията РЕШИ: 

1. Класира на първо място участника „Атлас Травелс" ЕООД - 100 т очки. 

2. Предлага на директора на Института по органична химия с Център по фитохимия да 

определи за изпълнител на поръчката Атлас Травелс" ЕООД , с когото да сключи договор 

за изпълнение на поръчката. 

Настоящият протокол отразява решения, взети от комисията на заседания, 

проведени на 18.03.2019 г. 

Протоколът, съставен от комисията, заедно с приложенията към него, се 

представят на Възложителя за утвърждаване. 

Приложения: Плик с офертата на участника 

КОМИСИЯ: 

Председател ... 

Членове:. 

·tv;.~ -53/А 

Vf ·~ J'51!4 

и .о! 55/f~ 

. . доц. д-р Калина Алипиева 

. гл. ас. д-р Явор Митрев 

.. гл. ас. д-р Мариана Каменова 


