
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

от работата на комисия, определена със заповед № 1/18.06.2019 г. на Дамян Диков, 
изпълнителния директор на Фондация “София - Европейска столица на спорта” за избор на 
изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети 
за превоз на пътници и багаж за изпълнение на проект „URBAN ZONE”, решение за 
безвъзмездна помощ № 2018-2705/001-001 по Програма Еразъм +“ 
 

 
I заседание: 

 
Днес, 08.07.2019 г. комисия, определена със заповед № 1/18.06.2019 г. на Дамян 

Диков, изпълнителния директор на Фондация “София - Европейска столица на спорта” се 
събра да разгледа техническите предложения на участниците. 

 
Относно офертата на „Чайна Травъл Къмпани” ООД комисията констатира, че 

техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на ЗОП. 
Към техническата оферта е приложена технологична карта, в която са описани 

отделните етапи. Предложени са времеви показатели за изпълнение на дейностите, които са 
реални и технологично обосновани: срок за обработка и предоставяне и отговор по заявка – 
4 часа; срок за издаване на самолетен билет - 1 час. Предвидена е реакция при непредвидени 
и/или извънредни ситуации въз основа на анализ на риска. Въз основа на описаното по 
показател „Организация на работата“ участникът получава 10 или 5 точки 

Участникът е предложил двама експерти. За първият, който е и управител на „Чайна 
Травъл Къмпани” ООД, е декларирано, че притежава шест години в сферата на 
„менажирането и организирането на пътувания, настаняване и прехрана“. За вторият, обаче, 
е посочен седем години опит в „сферата на туризма и обслужването на клиенти“, като и в 
последващото описание не се включва информация за в осигуряване на самолетни билети за 
лица и нощувки за лица и/или организации, а за консултиране на клиенти при избор на 
туристически пакет/оферта. Комисията приема, че участникът е предложил един експерт, 
който има най-малко 1 година опит в осигуряване на самолетни билети за лица и нощувки за 
лица и/или организации, и съответно получава 5 т. по показател „Професионална 
компетентност на персонала”. 

 
 
Относно офертата на “Касио Еър България” ДЗЗД комисията констатира, че 

техническото предложение нe отговаря на изискванията на Възложителя и на ЗОП. 
Съгласно обявлението и документацията, участниците в процедурата представят 

техническа оферта, в която правят предложение за изпълнение предмета на поръчката, което 
следва да е съобразено с изискванията на възложителя. В офертата си участникът “Касио 
Еър България” ДЗЗД е приложил технологична карта и в нея е предложил изпълнение на 
поръчката за командировани служители, докато видно от техническата спецификация на 
възложителя тя включва осигуряване на самолетни билети за участници в мероприятие в 
София. В офертата изрично е посочено, че при предоставяне на варианти в отговор на заявка 
ще се съобразят с изискванията на Наредбата за служебните командировки и специализации 
в чужбина, Наредбата за командировъчни средства при задграничен мандат и Наредба за 
дългосочните командировки в чужбина, на  командированото лице, както и специфика при 
пътуване в САЩ, Южна Америка и Канада предметът на поръчката включва пътуване в 
рамките на от Европейска държава и Турция към България, а не от България към Северна и 
Южна Америка и обратно. В техническото предложение е предвидено към всяка оферта на 



 

участника ще бъде включена задължителна медицинска застраховка, което не е предмет на 
конкретната процедура. Комисията счита за неприложимо към изпълнението на предмета и 
обема на поръчката, тъй като в тях се включва осигуряването на самолетни билети за превоз 
на пътници и багаж.  

В предложението е предвидено задължително искане от страна на възложителя в 
заявката да бъдат включени в предложението нискотарифни полети, докато в 
спецификацията е предвидено преценката да бъде правена от потенциалния изпълнител. 

В оценката на риска е предвиден риск от при форсмажорни обстоятелства, които не 
позволяват да се осъществи конкретно настаняване, докато е предходната таблица е посочен 
риск от форсмажорни обстоятелства, които не позволяват осъществяването на конкретен 
полет. Предвидено е обезпечение на изпълнението, като „всеки етап е планиран 
предварително с вариант на заместимост, както и на настаняване и наем на зали и 
изхранване, така и за транспорт резервен“ 

Следователно описаните от “Касио Еър България” ДЗЗД предложения са неотносими 
към изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, част от който е 
предложението за изпълнение на участника и техническите спецификации на възложителя, 
тъй като същите излизат извън обхвата на договора и предмета на поръчката, като не 
благоприятстват нейното изпълнение. 

С оглед забраната за промяна на техническото  предложение, съгласно чл. 104, ал. 5 
от ЗОП след срока за подаване на оферти (аргумент от чл. 101, ал. 7, във вр. с чл. 101, ал. 3 
от ЗОП) участникът няма правна възможност да отстрани констатираните противоречия в 
техническото си предложение. 

Комисията предлага участникът ДЗЗД „Касио България“ да бъде отстранен от 
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2 буква ”а” от ЗОП и въз основа на решение 
на КЗК № 136 от 31.01.2019 г. 

 
 
Комисията реши да допусне “Чайна Травъл Къмпани” ООД до разглеждане на ценово 

предложение, като същото да бъде отворено на 15.07.2019 г. от  
 

 
 
 
 
 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ 

 
 

 


