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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00005

Поделение: ________

Изходящ номер: РД-16 от дата 08/03/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Агенция по обществени поръчки

Адрес
ул. Леге №4

Град Пощенски код Страна
София 1000 България

Място/места за контакт Телефон
гр. София, ул. Леге № 4 02 98597105

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
 Росица Главурова

E-mail Факс
r.glavurova@aop.bg 02 98597152

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.aop.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,1742276&_dad=portal&_schema=PORTAL 

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Целта на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети 
за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания  на 
служителите на Агенцията по обществени поръчки. От значение за 
възложителя е бързата реакция след подаване на заявка и предлагане 
на най-подходящите самолетни връзки в рамките на нормативно 
определените лимити. Предметът на настоящата поръчка е включен в 
списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, 
поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП 
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за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора 
с увреждания. 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 63510000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно техническата спецификация. Възложителят си запазва правото 
да не изразходва цялата сума, посочена като прогнозна стойност на 
обществената поръчка.

Прогнозна стойност

(в цифри): 50000   Валута: BGN

Място на извършване

гр. София, ул. Леге № 4 код NUTS:

Изисквания за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания към изпълнението:
1.Участникът следва да разполага с документ, удостоверяващ правото 
му да продава самолетни билети, в това число на територията на 
Република България, съгласно действащото към датата на обявяване на 
поръчката законодателство в Република България. 
2.Участникът следва да разполага с поне един офис за продажба на 
територията на гр. София, Република България, с посочен адрес, 
стационарен и мобилен телефон за връзка. Работното време на 
участника трябва да е съобразено с работното време на Агенция по 
обществени поръчки и да създава възможност за реакция при заявки от 
страна на АОП в почивните дни.
3.Участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) услуги, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване офертата. 
Под сходни услуги се разбират туроператорски услуги, включващи 
издаване на самолетни билети или договори за закупуване на 
самолетни билети. Участникът следва да разполага със списък с 
услуги, в който са посочени стойностите, датите и получателите, 
заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателствата се 
представят под формата на удостоверение, издадено от получателя на 
услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за услугата. Списъкът се 
представя по Образец № 6, приложен към настоящата публична покана.
4.Участникът следва да разполага с документ (страници от сключен 
договор, сертификат или друго), доказващ правото му да резервира и 
издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна 
система („Амадеус“/Amadeus или „Галилео“/Galileo или 
„Уърлдспан“/Worldspan или „Сейбър“/Sabre или еквивалентна) към 
датата, посочена като краен срок за подаване на оферти, която 
система предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална 
информация за наличните цени на самолетни билети, с минимум две 
резервационни станции за резервиране и/или издаване на самолетни 
билети и с минимум две мобилни телефонни линии.
5.Участникът трябва да притежава към датата на подаване на офертата 
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оторизация за работа със системата BSP (Billing Settlement Plan) 
или еквивалент, включваща списък на авиокомпаниите, от които 
участникът има оторизация за издаване на електронни самолетни 
билети на тяхна бланка.
6.Участникът следва да удостовери с копия на съответните документи 
членството или акредитацията си в IATA (International Air Transport 
Association).
7.Участникът трябва да представи списък на персонала, който 
извършва резервации и продажби на самолетни билети, както и 
информация доказваща професионалната квалификация и опита на тези 
служители, като посочи минимум 2 лица от своя персонал, които ще 
извършват резервации и издаване на самолетни билети, които да 
отговарят на следните изисквания:
-да притежават сертификат, удостоверяващ ИАТА (IATA/ International 
Air Transport Association) квалификация (за агент по продажбите на 
самолетни билети);
- всяко от лицата трябва да има минимум едногодишен опит (от 
последните три години) като агент по продажба на самолетни билети.
8.Участникът следва да притежава валидна регистрация в Регистъра на 
туроператорите и туристическите агенти съгласно чл. 61 от Закона за 
туризма и да притежава валидна застрахователна полица 
„Професионална отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97, ал.1, 
в случай, че участникът е туроператор.
9.Участникът следва да представи Декларация за техническо 
оборудване за изпълнение на обществената поръчка по Образец № 7.
При участие на обединения, които не са юридически лица, 
обстоятелствата по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП се доказват от един 
или повече от участниците в обединението. 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна 
оферта”.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база 
получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от 
оценките по определените в Методиката за оценка показатели.
Участниците, с допуснати до оценяване оферти се класират по 
низходящ ред, като участникът с офертата, получила най-висока 
комплексна оценка, се класира на първо място.
Офертите на участниците се оценяват по следните показатели и 
критерии:
предложена отстъпка от цената на самолетния билет - kт = 0.30
предложена отстъпка от такса обслужване - kт = 0.30
минималният брой пътуващи за прилагане на групови цени - kт = 0.10
намаления за групово пътуване - kт = 0.10
освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на 
датата на пътуването и/или името на пътуващия - kт = 0.20
Оценката на показателите се извършва по следния начин:
Р1 - оценка на отстъпката от цената на самолетния билет
P1=(Pn/Pmax)x100 точки,
къдетоРn - % отстъпка на n-тия участник,
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Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник
Р2 - оценка на отстъпката от такса обслужване
P2=(Pn/Pmax)x100 точки,
къдетоРn - % отстъпка на n-тия участник,
Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник
R- оценка на минималният брой пътници, над който се прилагат 
групови цени
R=(Rmin/Rn)x100 точки, където
Rmin - най-малкият предложен брой пътници, над който се прилагат 
групови цени
Rn - брой пътници, над който се прилагат групови цени, предложен от 
n-тия участник
Z- оценка на предложените намаления за групово пътуване
Z=(Zn/Zmax)x100 точки,
където Zn - предложени намаления от n-тия участник,
Zmax - максимален % намаление, даден от участник
B - оценка на освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби 
при смяна на датата на пътуването и/или името на пътуващия
B=(Bn/Bmax)x100 точки,
където Bn – предложен процент на освобождаване от глоби от n-тия 
участник,
Bmax – най-високият процент освобождаване от глоби в офертите на 
участниците;
Ф – Комплексна оценка
Ф = 0.3хР1+0.3хР2+0.lxR+0.lxZ+0.2xB
Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични 
действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Крайно класиране на участниците
1.Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, 
получени от всеки участник.
2.На първо място се класира участникът с най-висок брой точки.
3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са 
равни комисията ще проведе публично жребий за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти на основание чл. 
71, ал. 5, т. 2 от ЗОП. 

Срок за получаване на офертите

Дата: 18/03/2016 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Офертите се представят в срока, посочен в публичната покана, в 
сградата на Агенцията по обществени поръчки, в гр. София, ул. 
”Леге” № 4, ет.1, ст. 5 - деловодство. Офертите се представят лично 
от участниците или техни надлежно упълномощени представители или се 
изпращат по пощата с обратна разписка или с куриер. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 
факс и електронен адрес, както и предметът на публичната покана, за 
която кандидатства.
Всяка оферта следва да съдържа следното:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 
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подписан от участника /представляващия – по Образец № 1; 
2. Представяне на участника – по Образец № 2 към образците на 
документи, включващо:
2.1 Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация 
в съответствие със законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция. 
3. Когато участникът е обединение изискваната информация по т. 
7.2.1. се представя за всяко физическо или юридическо лице включено 
в обединението.
4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице  се 
представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е 
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият.
5. Декларация за приемане условията в проекта на договора - Образец 
№ 3 от образците към публичната покана.
6. Техническо предложение – по Образец № 4 от образците към 
публичната покана, придружено с декларация за конфиденциалност (в 
случай на приложимост – по Образец № 9)
7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – подготвя се от 
участника на хартиен носител по образеца на Ценово предложение - по 
Образец № 5 от образците за публичната покана.  
 8. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата – попълва се Образец № 6, с посочване на 
стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за 
извършената услуга.
    Доказателството за извършената услуга се представя под формата 
на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за услугата. Удостоверението се представя като заверено 
от участника копие.  
9. Декларация за техническо оборудване за изпълнение на 
обществената поръчка - Образец № 7;
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 
1, б. „а“ – „д“ и  ал. 5 от Закона за обществените поръчки - 
Образец № 8;
11. Декларация за конфиденциалност - Образец № 9;
12. Декларация по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП - Образец № 10
13. Списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Образец № 11
14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените 
поръчки относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще 
се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял 
в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители - Образец № 12;
15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец 
№ 13.Документите във вид на копие следва да бъдат заверени с гриф 
„Вярно с оригинала”, подписани от съответния участник.
Всеки участник може да представи само една оферта по обществената 
поръчка. В случай, че подадената оферта не е изготвена съгласно 
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изискванията, посочени в настоящата обществена поръчка, 
възложителят има право да отстрани участника. Непредставяне на 
някой от посочените документи води до отстраняване на участника. 
Валидността на офертата е за срок не по-малък от 30 /тридесет/ 
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на 
офертите.Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 
68, ал. 3 от ЗОП на 21.03.2016 г. от 11:00 часа в сградата на АОП 
на адрес: гр. София, ул. "Леге" № 4.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 18/03/2016 дд/мм/гггг
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