
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

 
1000, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7 

тел./факс 953 33 74 
 

Изх.№ 12169/15.09.2017 г. 
                                                          ДО      
                                                          1.  „БЪЛГАРИЯ ЕР – ПОСОКА“  ДЗЗД  
                                                          гр. София, п.к. 1540, район Слатина, 
                                                          бул. „Брюксел“ № 1, Аерогара София, 
                                                          тел: 02/4 02 02 24, 
                                                          ел. поща: bmarinkova@air.bg 

                                      2. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД 
                      гр. София, п.к. 1000,  
                      ул. „Сердика“ № 22, 

                  тел: 02/ 981 99 93, 
                                         ел. поща: admin@atlas-travels.net 

                  3. „ЕЛИТ ТРАВЕЛ 
                                ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД 

                       гр. София, п.к. 1000,  
                                               ул. „Три уши“ № 8, ет. 3, офис 5-6, 

                                          тел: 02/ 986 09 47, 02/ 981 48 09                                      
                                         ел. поща: pozitano@elit-travel.eu 

                            4. „АЕРОТУР ММ“ ООД 
                                                   гр. София, п.к. 1000, ул. „Шипка“ № 34 

                 тел: 02/ 8 46 20 00 
                                        ел. поща: sofia@aerotourmm.com                             

                                                   5. „МЕРКУРИЙ – 97“ ЕООД 
                      гр. София, п.к. 1303,  

                                       ул. „Отец Паисий“ № 48, ет. 1, 
                                      тел: 02/8 310 187; 02/8 311 788                                       

                                            ел. поща: events@mercury-bg.com 
                                       6. „ОБЕДИНЕНИЕ МТБ“ ДЗЗД 

                       гр. Пловдив, п.к. 4000,  
                                        ул. „Драган Цанков“ № 43, ет. 2, 
                                        тел: 0889 808 606; 0894 343 254 

                                  ел. поща: a.pashova@btm.bg, 
                                 m.grozeva@marbrotours.com                  

 
           

 



                                  П О К А Н А 
за представяне на оферта, съгласно Рамково споразумение                    

№ СПОР-12/05.06.2017 г., сключено между Централния орган за 
покупки – Министерство на финансите и потенциалните изпълнители 

 
Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“ на 

основание чл. 82, ал. 4 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) Ви кани 
да подадете оферта при следните условия: 
 

1. Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за 
превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до други дестинации 
за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. 
 

2. Срок, място и начин за изпълнение на поръчката.  
2.1.Срокът за изпълнение на услугата е до 31.12.2018 г., считано от 

датата на влизането в сила на договора или до достигане на максимално 
допустимата стойност по чл. 7 от Договора, в зависимост от това кое от 
двете събития настъпи по-рано. Срокът на договора може да бъде удължен 
по изключение при условията на чл. 116 от ЗОП, ако до изтичане на срока 
на рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. (РС), Централният 
орган за покупки (ЦОП) не е сключил ново рамково споразумение за 
последващ период.  

2.2. Място и начин за доставяне на самолетните билети. 
Самолетните билети и/или други документи, свързани с 

изпълнението на договора, се  доставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронна 
поща на следните адреси: militaryclubsbg@gmail.com и/или 
interactive@militaryclubs.bg и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, 
бул. „Тотлебен” № 34 А, хотел „Шипка”. Доставката е за сметка на 
изпълнителя. 

Начинът и мястото за доставяне на самолетните билети и/или други 
документи ще се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на подаване 
на всяка конкретна заявка.   

3. Прогнозна стойност на поръчката: до 600 000 (шестстотин 
хиляди) лева без ДДС. Възложителят не се ангажира с достигане на 
крайната прогнозна стойност на поръчката. В случай, че срока на договора 
бъде удължен при условията на т. 2.1, цената на договора може да бъде 
увеличена до 1 000 000 (един милион) лева без ДДС. 

4. Размер на гаранцията за изпълнение на договора: 3% от 
общата прогнозна стойност на договора сключен въз основа на рамково 
споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. или 18 000 (осемнадесет хиляди) 
лева. 

Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за 
изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, 



обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител 
при сключване на договора. 

5. Основни дестинации. 
5.1. Дестинации, предмет на възлагането, съдържащи се в 

електронния образец на ценова оферта в СЕВОП:  
 

№ Дестинация 
1. София - Мюнхен - София 
2. София - Берлин - София 
3. София - Париж - София 
4. София - Будапеща - София 
5. София - Прага - София 
6. София - Атина - София 

 
5.2. Дестинации, предмет на възлагането, извън съдържащите се 

в електронния образец на ценова оферта в СЕВОП:  
 

№ Дестинация 
7. София - Малага - София 
8 София - Краков  
9 Варшава - София 
10 София - Майорка - София 
11 София - Порто 
12 Лисабон - София 
13 София – Анталия - София 
14 София – о-в Крит - София 
15 София – Хо Ши Мин - София

 
           Възложителят си запазва правото, при необходимост да добавя и 
други дестинации различни от изброените по-горе, при условията на 
рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. и сключения договор.  

6. Срок за представяне на оферти в отговор на поканата:                    
до 17:30 ч. на 09.10.2017 година. Офертите се представят в Системата за 
електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес 
https://sevop.minfin.bg/. 

7. Дата и час на отваряне на офертите. Отварянето на офертите ще 
се извърши на 10.10.2017 г. в 15:30 часа, автоматично в системата СЕВОП.  

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие ще 
бъде осигурен в Системата за електронно възлагане на обществени 
поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/.  

8. Изисквания. Съгласно указание изх. № 91-00-224/05.06.2017 г. на 
ЦОП, участниците в настоящата мини-процедура - изпълнители по 
рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., следва да представят 
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който да 



декларират наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 
55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП, представляващи основания за 
отстраняване, аналогични на посочените в обявлението на ЦОП за 
откритата централизирана процедура основания по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 
5 от ЗОП (отм.). Информацията се попълва в образеца на ЕЕДОП – 
Приложение № 2 към поканата, съгласно указанията, съгласно указанията, 
посочени в Приложение № 3 към поканата – „Основания за отстраняване. 
Мерки за надеждност“, и в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Изпълнителите на рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., 
следва да попълнят част I и II от ЕЕДОП, във връзка с информацията за 
възложителя и за икономическия оператор, а наличието или липсата на 
основанията за отстраняване се декларира от изпълнителите, чрез 
попълване на част III „Основания за изключване“ от ЕЕДОП. 

Когато за изпълнителите на рамково споразумение № СПОР-
12/05.06.2017 г. е налице някое от основанията за отстраняване и преди 
подаване на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност, 
тези мерки се описват в ЕЕДОП.  

ЕЕДОП се подписва/т от всички лица съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 40 и 
чл. 41 от ППЗОП и се прилага/т подписан/и с квалифициран/и 
електронен/и подпис/и към офертата в СЕВОП в раздел „Изисквания“ на 
мини процедурта.  

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договор за 
обществена поръчка въз основа на рамковото споразумение на ЦОП, 
избраният изпълнител следва да предостави на възложителя актуални 
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 
процедурата. 

При промяна в декларираните данни, по отношение липсата на 
основанията за отстраняване, изпълнителите са длъжни да уведомят 
писмено Възложителя в тридневен срок от настъпването на промяната. 

Попълването и подаването на офертите, както и тяхното 
разглеждане, оценка и класиране се извършва електронно чрез СЕВОП, 
намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности“: Мини- 
процедури. 

При изготвянето и представянето на офертите си в отговор на 
поканата на възложителя, участниците в мини-процедурата приемат и се 
съобразяват с всички изисквания и условия, посочени в тази Покана, 
Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., СЕВОП и проекта на 
договор - приложение № 1 към поканата. 

За дестинатции, класи и категории, непосочени в ценовия образец по 
обособена позиция № 2, който се намира в СЕВОП и е неразделна част от 
договора, сключен въз основа на рамковото споразумение, изпълнителят е 
длъжен да предлага при всяка конкретна заявка най-ниските на пазара 
нетни тарифи, предлагани от авиокомпании към момента на подаване на 
офертата от изпълнителя за съответната заявка. Най-ниските нетни тарифи 
се доказват от изпълнителя при подаване на предложението, чрез 



представяне на разпечатка от резервационната система, други документи 
и/или подробна информация от авиокомпаниите, предлагащи самолетни 
билети по конкретната дестинация. 

9. Срок на валидност на офертите: минимум 90 календарни дни от 
крайния срок за подаване на офертите.  

10. Критерий за оценка: най-ниска цена. 
Съгласно чл. 19, ал. 6 от рамково споразумение № СПОР-

12/05.06.2017 г., в случай, че за някоя дестинация/такса обслужване липсва 
предложена максимална нетна тарифа/цена, тя се замества по право с 
нетната тарифа/цената, посочена в ценовата оферта на съответния 
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по сключеното рамково споразумение № 
СПОР-12/05.06.2017 г., за съответната дестинация, което се отразява в 
протокола на комисията. 

Заместване с оферираната по рамковото споразумение максимална 
тарифа за самолетен билет се извършва и когато ПОТЕНЦИАЛНИЯТ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ посочи „0“ (нула) за някоя от дестинациите.  

След извършване на корекцията, се извършва класиране на 
коригираните оферти на потенциалните изпълнители. 

Системата извършва класирането на участниците автоматично във 
възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-
ниска цена, а на последно – участникът, предложил най-висока.   

11. Други условия, валидни при провеждането на малката 
състезателна процедура. 

Създаването, попълването, подписването и подаването на офертите 
за мини-процедурата в СЕВОП е аналогично на бизнес процесите в 
системата, описани в указанията към участниците в откритата процедура, в 
резултат на която е сключено рамково споразумение № СПОР-
12/05.06.2017 година.  

Отварянето, разглеждането, оценяването и класирането на офертите 
в системата се случва аналогично на описаните в указанията към 
участниците в откритата процедура, в резултат на която е сключено 
рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. бизнес процеси, чрез 
същите функционалности на системата. 

Крайното класиране на участниците в мини-процедурата се 
извършва от системата във възходящ ред, като на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, а на последно – участникът, 
предложил най-висока цена.   

Комисията провежда публично жребий (извън СЕВОП) за 
определяне на изпълнител, в случай, че на първо място са класирани две 
или повече оферти с еднакви цени.  

Възложителят ще сключи договор за изпълнение на обществената 
поръчка при условията на глава тринадесета, раздел ІІ „Договор за 
обществена поръчка“ от ЗОП. Подписването на договор е на хартия, извън 
СЕВОП. 

 



12. Условия на договора. 
12.1 Условия на възложителя за приемане на работата на 

Изпълнителя при изпълнението на сключения договор: съгласно Раздел 
„Предаване и приемане на изпълнението“ от проекта на договор - 
приложение № 1 към поканата. 

12.2 Условия на възложителя по отношение на фактурирането и 
начина на разплащане с изпълнителя, доколкото не противоречат на чл. 21, 
ал. 2 от рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г.: съгласно раздел 
„Цена, ред и срокове за плащане” от проекта на договор - приложение № 1 
към поканата. 

 
Приложения към поканата:  
1. Приложение № 1 - Проект на договор; 
2. Приложение № 2 - ЕЕДОП; 
3. Приложение № 3 - Основания за отстраняване. Мерки за 

надеждност. 
               

 
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
    „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
    ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО 
 
           /п/ 

      ВАЛЕРИ СТОЯНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


