РЕШЕНИЕ
№ РД-09-107 /13.06. 2017 г.
за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати
в Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол от проведен жребий и утвърден
Доклад от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-09-86/10.05.2017г. на
Директора на Института по механика при БАН за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и багаж,
резервации за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по
механика при БАН за служебни пътувания в страната и чужбина, както и за страните в
които има въведен визов режим”, открита с Решение № РД-09-57/04.04.2017г.
ОБЯВЯВАМ:
Резултата от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Осигуряване на самолетни билети и багаж, резервации за настаняване в
хотел и застраховки на служителите на Института по механика при БАН за
служебни пътувания в страната и чужбина, както и за страните в които има въведен
визов режим”, както следва:
І. Класирам допуснатите участници, както следва:
Първо място -„България Ер и посока” ДЗЗД с комплексна оценка 100 точки.
Второ място -„Атлас Травел” ЕООД с комплексна оценка 100 точки.
Трето място – «Елит Травел Интернешънъл» ООД с комплексна оценка 50.01 точки.
Четвърто място – «Кети Травъл» ЕООД с комплексна оценка 30.04 точки.
Мотиви:
Класирането на офертите е съобразно с получената комплексна оценка и проведения
жребий. Офертата на участника „България Ер и посока“ ДЗЗД, класиран на първо място, е
получила една от двете най-високи комплексни оценки при прилагане на предварително
обявените условия и избрания критерий за възлагане и въз основа на проведения жребий е
на първо място. Офертата на участника „Атлас Травел“ ЕООД, класиран на второ място, е
получила една от двете най-високи комплексни оценки при прилагане на предварително
обявените условия и избрания критерий за възлагане и въз основа на проведения жребий е
на второ място.
ІІ. Въз основа на горното класиране определям за Изпълнител на обществена поръчка
с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и багаж, резервации за настаняване в
хотел и застраховки на служителите на Института по механика при БАН за
служебни пътувания в страната и чужбина, както и за страните в които има въведен

визов режим” класираният на първо място участник „България Ер и посока“ ДЗЗД,
получил една от двете най-високи комплексни оценки при прилагане на предварително
обявените условия и избрания критерий за възлагане и въз основа на проведения жребий е
на първо място.
Да се сключи договор с класирания на първо място участник.
IІI. На основание чл.107, т.1 и т.2 „а” от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП и
предвид условията на поръчката отстранявам от участие в процедурата участника
„Ел зет бе ге” ЕООД.
Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката, а именно:
Пликаът с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника „Ел зет бе ге” ЕООД не
отговаря на изискването на чл.47, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
обществени поръчки - същият да бъде непрозрачен. Пликът е разгледан и от присъстващ
представител на участника „Елит Тавел Интернешънъл” ООД. През прозрачния плик с
надпис „Предлагани ценови параметри” се разчитат символи, думи, цифри, знаци. От
представителя на участника пред комисията са се разчели предлаганите ценови
параметри. Представянето на предлаганата цена в прозрачен плик представлява
нарушение на разпоредбата на чл.47, ал.3 от ППЗОП, съгласно която при открита
процедура опаковката на участника трябва да съдържа отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
На основание чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението да се публикува на профила на
купувача. В същия ден, на основание чл.43, ал.1 от ЗОП, решението да се изпрати на
участниците в 3-дневен срок от издаването му.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
http://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/profil-na-kupuvacha
Настоящото решение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му по реда на
чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител:
Проф. дн Васил Кавърджиков
Директор на ИМех при БАН
Забележка: Подписът на възложителя е заличен на основание чл. 2 от Закона за
защита на личните данни

