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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ    /П/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от заседание на комисия, назначена със заповед № 14-00-44/28.04.2015 г.  

на изпълнителния директор на ИАЖА 

  

 

 

Днес 12.05.2015 г. от 15 часа в зала 517, ет. 5 в сградата на ИА „Железопътна 

администрация“ се проведе публично заседание на комисията, назначена със заповед № 14-00-

44/ 28.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАЖА относно получаване, разглеждане и 

оценка на оферти за избор на изпълнител чрез публична покана по процедура по чл. 14, ал. 4, т. 

2 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелско 

настаняване и съпътстващи услуги при служебни пътувания на служителите на ИА 

„Железопътна администрация“, организация на семинари и информационни събития“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Председател: 

Мария Стефанова – Директор на Дирекция „Административно-правно и финансово-

стопанско обслужване“; 

Членове: 

Васил Ненов – Главен счетоводител на ИА „Железопътна администрация“; 

Елица Василева – Старши юрисконсулт на ИА „Железопътна администрация“; 

Контролиращ заповедта: 

Даниел Неделков – Главен секретар на ИА „Железопътна администрация“. 

 

ИА „Железопътна администрация“ като възложител на обществена поръчка с публична 

покана № 9041295 извършва избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз 

на пътници и багаж, хотелско настаняване и съпътстващи услуги при служебни пътувания на 

служителите на агенцията и организация на семинари и информационни събития,  чрез събиране 

на оферти. 

В определения краен срок за подаване на оферти – 17:00 часа на 11.05.2015 г. е постъпила 

една оферта в 16 ч., с вх. № 10-18-22/11.05.2015 г. на „Хепи Флай“ ООД, ЕИК 131364501, адрес: 

гр. София, ул. „Бигла“ № 50-52, представлявано от Александър Темелков – управител. 

На проведеното открито заседание не присъстваха упълномощени лица на участника, 

представители на средствата за масово осведомяване или други лица.  

След получаване на офертата членовете на комисията представиха декларации за 

обстоятелствата по чл. 101г, ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП.  
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Комисията констатира и се убеди, че офертата е подадена в запечатан непрозрачен плик. 

Председателят отвори плика и обяви ценовото предложение и списъка на съдържащите се в 

офертата документи, които са: 

1. Списък на документите, приложени от „Хепи Флай“ ООД; 

2. Оферта от „Хепи Флай“ ООД; 

3. Техническо предложение от „Хепи Флай“ ООД; 

4. Ценово предложение от „Хепи Флай“ ООД; 

5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, 12 от ЗОП; 

8. Удостоверение за регистрация № 5439 за туристическа дейност на „Хепи Флай“ ООД; 

9. Застрахователна полица № 14001L50002 със ЗК „Уника“ АД; 

10. Сертификат от IATA за 2015 г.; 

11. Разпечатка от BSPlink; 

12. Абонаментен договор с Amadeus, Общи срокове и условия и Приложение I към 

договора; 

13. Банкова гаранция от „УниКредит Булбанк“ АД; 

14. Декларация от управителя за обстоятелството, че „Хепи Флай“ ООД използва 12 

онлайн системи за резервация; 

15. Диплома от IATA на Ирина Павлова; 

16. Диплома от IATA на Стоян Захов; 

17. Диплома от IATA на Кристина Попова; 

18. Диплома от IATA на Мартин Спасов; 

19. Декларация за персонала на Александър Темелков; 

20. Списък на основните договори, свързани с предмета на поръчката, изпълнени от 

„Хепи Флай“ ООД последните 3 години; 

21. Референции;  

22. Удостоверение на „Хепи Флай“ ООД като администратор на лични данни. 

 

Комисията извърши проверка за комплектност и пълнота на подадената оферта и 

представените документи към нея с изискванията, посочени в публичната покана и приложенията 

към нея и констатира че: 

1. Всички изискуеми документи са налични в офертата на участника и са в съответствие с 

изискванията посочени в „Указание за кандидатстване“; 

2. Всички документи са подписани от управителя и са подпечатани; 

3. Техническото предложение към офертата и представените документи са в съответствие 

и покриват изискванията посочени в Приложение 2 „Техническо задание“. 

 

Комисията извърши изчисление по методиката за оценка на офертите, приложена към 

публичната покана. Методът за оценка на кандидатите е чрез изчисляване на комплексна оценка 

и се извършва чрез сумиране на оценките по отделните показатели по следната формула: 

 

КОn = П1n + П2n + П3n + П4n + П5n  + П6n 

 

Където КО – комплексна оценка, максимален брой точки – 100. 

П1n –оценка на оферти за самолетни билети за страни от ЕС, максимален брой точки –30. 

П2n –оценка на оферти за самолетни билети за страни извън ЕС, максимален брой точки – 20. 



П3n – процент отстъпка от налаганите глоби за промяна датата на пътуване, максимален брой 

точки - 10 

П4 n –оценка на оферти за хотелско настаняване, максимален брой точки – 10. 

П5 n – оценка на оферти за застраховка, максимален брой точки – 10. 

П6n – оценка на изпълнението на техническите изисквания за поръчката от Приложение 2, 

максимален брой точки – 20. 

n – пореден номер на участника 

 

Комплексната оценка на „Хепи Флай“ ООД получена на база на посочените стойности в 

Ценовото предложение на кандидата е 100 точки. 

 

КО1 = 30 + 20 + 10 + 10 + 10 + 20 = 100 

 

 

 

Във връзка с гореизложеното, комисията: 

 

 

РЕШИ: 

 

 

На основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, предлага на Възложителя да утвърди протокола от 

работата на комисията и да определи за изпълнител на поръчката с предмет: „Осигуряване на 

самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелско настаняване и съпътстващи 

услуги при служебни пътувания на служителите на ИА „Железопътна администрация“, 

организация на семинари и информационни събития“ с единствения участник в 

процедурата Хепи Флай“ ООД. 

 

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки. 

 

 

 

 

 

 

1. Мария Стефанова  /П/ 

      (Име, фамилия) 

2. Васил  Ненов   /П/ 

   (Име, фамилия) 

3. Елица Василева    /П/ 

     (Име, фамилия) 

 

 


