
 



 

Членовете на Комисията, след получаване на списъка с участниците, 

попълниха декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП за отсъствието на 

пречки за назначаването им, както и за поемане на задължение да пазят в 

тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата на 

Комисията. 

I. Отваряне на офертите, обявяване на ценовите 

предложения и допускане до разглеждане им. 

1. Комисията пристъпи към отварянето на плика с офертите и към 

проверка на съответствието й с изискванията посочени в публичната 

покана  и изискванията на ЗОП, като констатира следното: 

Представената оферта и документи към нея на „Атлас Травелс” ЕООД 

– София, „Клио Травел” ООД – София, „Травел Холидейс” ООД – Бургас и 

„Стела Турс” ООД - София отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия и са представени всички изискуеми документи. 

   Въз основа на проверката комисията РЕШИ:  

 ДОПУСКА до участие подадената оферта от „Атлас Травелс” ЕООД 

– София, „Клио Травел” ООД – София, „Травел Холидейс” ООД – Бургас и 

„Стела Турс” ООД – София. 

        2. Комисията съобщи ценовите предложения на допуснатите 

участници. 

3. Техническите и ценовите предложения не са подписани от 

представители на участниците, поради липсва на присъстващи такива.  

ІІ. Съдържание и направени предложения на допуснатите 

участници, както следва:  
1. Предложени условия от „Атлас Травелс” ЕООД - София, 

както следва:  

       - предлага: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници 

и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 

2015г. 

    - процент отстъпка от таксата за подготовка и издаване на самолетни 

билети -  100% ; 

    -  процент отстъпка от таксата за възстановяване от цената при 

канселиране на вече издаден самолетен билет – 100% ; 

          - процент отстъпка от предложената тарифа за групово пътуване – 

5% ; 

 

2. Предложени условия от „Клио Травел” ООД - София, както 

следва:  

       - предлага: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници 

и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 

2015г. 

    - процент отстъпка от таксата за подготовка и издаване на самолетни 

билети -  100% ; 



    -  процент отстъпка от таксата за възстановяване от цената при 

канселиране на вече издаден самолетен билет – 100% ; 

          - процент отстъпка от предложената тарифа за групово пътуване – 

50% ; 

          - срок на валидност на офертата – 45/четиридесет и пет/ работни дни. 

 

  3. Предложени условия от „Травел Холидейс” ООД - Бургас, както 

следва:  

      - предлага: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и 

багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2015г. 

    - процент отстъпка от таксата за подготовка и издаване на самолетни 

билети -  100% ; 

    -  процент отстъпка от таксата за възстановяване от цената при 

канселиране на вече издаден самолетен билет – 100% ; 

          - процент отстъпка от предложената тарифа за групово пътуване – 

40% ; 

          - срок на валидност на офертата – 30/тридесет/ календарни дни. 

 

4. Предложени условия от „Стела Турс” ООД - София, както следва:  

       - предлага: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници 

и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 

2015г. 

    - процент отстъпка от таксата за подготовка и издаване на самолетни 

билети -  85% ; 

    -  процент отстъпка от таксата за възстановяване от цената при 

канселиране на вече издаден самолетен билет – 100% ; 

          - процент отстъпка от предложената тарифа за групово пътуване – 

100% ; 

         - срок на валидност на офертата – 30/тридесет/ календарни дни. 

 

ІІІ. Разглеждане и оценяване на допуснатите оферти:  

Комисията пристъпи към оценяване на офертата,  съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в публичната покана критерий за 

оценка е  икономически най-изгодната оферта съобразена със следните 
показатели и тяхната относителна тежест: 1. Процент отстъпка от 

таксата за подготовка и издаване на самолетни билети/ОТПИСБ/ – до 

50т. /по формула/; 2. Процент отстъпка от таксата за възстановяване 

от цената при канселиране на вече издаден самолетен 

билет/ОТБЦКИСБ/ - до 30т. /по формула/ и 3. Процент отстъпка от 

предложената тарифа за групово пътуване/ОПТГП/ – до 20т. /по 

формула/.  Комисията извърши оценяването на офертата, както следва: 

 

 

№ Участник ПОТПИСБ   Общо 



К1 
маx. 50т. 

ОТВЦКИСБ 

К2 

маx. 30т. 

ПОПТГП К3 

маx. 20т. 

1. 

 

„Атлас 

Травелс” 

ЕООД – София 

 

50т. 30т. 1т. 81т. 

2. 

 

„Клио Травел” 

ООД - София  

 

50т.  30т. 10т. 90т. 

3. 

 

„Травел 

Холидейс” 

ООД - Бургас 

 

50т. 30т. 8т. 88т. 

4. 

 

„Стела Турс” 

ООД – София 

 

42.5т. 30т. 20т. 92.5т. 

 

Съгласно методиката оценяването се извършва на базата на 

комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели: К1 - 

Процент отстъпка от таксата за подготовка и издаване на самолетни 

билети/по формула/,  К2 – Процент отстъпка от таксата за 

възстановяване от цената при канселиране на вече издаден самолетен 

билет /по формула/ и К3 – Процент отстъпка от предложената тарифа за 

групово пътуване /по формула/. 

Ккомпл.  = К1 + К2 + К3. 

Максималният брой точки е 100. На първо място се класира 

предложението, получило най-висока комплексна оценка Ккомпл. 

Показателите К1, К2 и К3 имат количествено и стойностно измерение, 

което подлежи на съпоставка с обикновено математическо действие и 

оценяването се извърши чрез прилагането на формулата, съгласно 

посоченото в одобрената Методика. 

 

ІV.КЛАСИРАНЕ:  
Комисията извърши класиране на допуснатите участниците по 

посочените показатели в методиката, както следва: 

 

Първо място:  „Стела Турс” ООД - София 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Христо Белчев” № 1 

         с  комплексна оценка: 92.5т. 

Второ място:  „Клио Травел”ООД - София, 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 263 



  


