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Георги Стоянов - Главен секретар на Министерство на земеделието, храните и горите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,
Във връзка със сключени рамкови споразумения между Централния орган за
покупки - Министерство на финансите и потенциалните изпълнители за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух
на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина" обособена позиция
№ 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел" и обособена позиция № 2
„Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации" е необходимо да
бъде проведена процедура по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
/ЗОП/ за обезпечаване на нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите
/МЗХГ/j

С оглед посоченото беше изпратено писмо № 93-3391/06.06.2017 г. до дирекция
„Връзки с обществеността и протокол" /ВОП/ за представяне на необходимите докум;енти
за

стартиране

на

процедура

за

извършване

на

вътрешен

конкурентен

избор

за

определяне на изпълнители по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП.
С

писмо

№

93-3391/27.06.2017

г.

дирекция

ВОГ1

представи

необходимите

документи за стартиране на обществена поръчка с горецитирания предмет. Съгласно
писмото необходимия финансов ресурс е в размер на 1 500 000 лв. без ДДС за позиция № 1 и
900 000 лв. без ДДС за позиция № 2.
Срокът на действие на бъдещите договорите ще бъде до изтичане срока на
сключените рамкови споразумения, който е 31.12.2018 г. или по-кратък - до изчерпване
на посочените по-горе стойности за всяка позиция.
Във връзка с посоченото дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки"
изготви

проект

на документация

за

стартиране

на обществена

поръчка,

като

са

подготвени писма-покани до всички потенциални изпълнители по отделните позиции,
'
както следва:

За позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел"-.
1. „България ЕР-Посока” ДЗЗД
2. „Атлас Травелс" ЕООД
3. „Елит Травел Интернешънъл" ООД
За

позиция

№2

„Осигуряване

на

самолетни

билети

за

полети

до

други

дести нации
1. „България ЕР-Посока" ДЗЗД
2. „Атлас Травелс" ЕООД
3. „Елит Травел Интернешънъл" ООД
4. „Аеротур ММ" ООД
5. „Меркурий - 97" ЕООД
6. „Обединение МТБ" ДЗЗД
Своите

оферти

участниците

ще

представят

чрез

Системата

за

електронно

възлагане на обществените поръчки /СЕВОП/ към Министерство на финансите.
След изтичане на срокът за подаване на оферти, следва да бъде назначена
комисия,

която да разгледа, оцени

и класира постъпилите оферти.

Комисията

ще

приключи своята работа с протокол и предложения за класиране на участниците и
определяне на изпълнител за всяка позиция. Предвидения критерий за оценка е „найниска цена", като цените на билетите не могат да бъдат по-високи от цените, съдържащи
се

в

ценовите

оферти

на

потенциалните

изпълнители

по

сключените

рамкови

споразумения.
Крайното класиране на участниците ще се извърши във възходящ ред 9рез
СЕВОП, като на първо място ще бъде класиран участникът, предложил най-ниска цена, а
на последно място-участникът предложил най-висока.
С определените за изпълнители на поръчката, предлагам да бъдат сключени
писмени договори, след представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от
стойността за съответната позиция, както и необходимите документи по чл. 67, ал. б от
ЗОП.

ГОСПОПИН МИНИСТЪР. М О Л Я ЗА ВАШ ЕТО О Д О Б РЕН И Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на документация за участие и приложенията към нея.

