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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00940
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-103 от дата 14/04/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия
Адрес
гр. София 1000, ул. Леге № 2-4
Град
Пощенски код
Страна
София
1000
Република
България
Място/места за контакт
Телефон
гр. София 1000, ул. Леге № 202 9407940
4
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Марина Джежева - 02 940 79 58
E-mail
Факс
m.dzhezheva@sme.government.bg
02 9407939
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.sme.government.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.sme.government.bg/?p=32317

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници
и багаж, при служебни пътувания в чужбина за нуждите на
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия”.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
60400000
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност
(в цифри): 50229 Валута: BGN
Място на извършване
Република България, Област София- град, Община Столична

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът трябва да докаже опит в изпълнението на поне 1
(една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на
обществената поръчка, за последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да е регистриран като туроператор /турагент
по чл. 61 от Закона за туризма.
3. Участникът следва към момента на подаване на офертата да е
член или акредитиран агент на IATA.
4. Участникът следва да е регистриран като администратор на
лични данни от Комисията за защита на личните данни.
Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на
компетентния орган от държавата, в която са установени.
5. Участникът следва да притежава внедрена система за управление
на качеството по стандарта ISO 9001:2008 в областта на
настоящата поръчка или еквивалентен за конкретната дейност на
участника. За доказване на това обстоятелство участникът следва
да представи заверено от него копие.
6. Участникът следва да притежава внедрена система за спазване
на приложимите практики по отношение на информационната
сигурност сертифицирана съгласно стандарт ISO/IEC 27001 или
еквивалентен с обхват на сертификация еднакъв или сходен с
предмета на обществената поръчка. Възложителят ще приеме
еквивалентни сертификати, издадени от компетентни органи,
установени в други държави членки, както и други доказателства
за еквивалентни мерки за осигуряване на информационната
сигурност.
7. Участникът да има право да издава самолетни билети за
авиокомпании, изпълняващи директни полети от и до България,
представени в Billing Settlement Plan (BSP) или еквивалент на
международна система за уреждане на плащания във въздушния
транспорт, като следва да представи заверено копие на
списък /разпечатка от системата Billing Settlement Plan (BSP) на
авиокомпании, изпълняващи директни полети от и до България, за
които участникът е оторизиран, включени в Billing Settlement
Plan (BSP) или еквивалентна международна система за уреждане на
плащания във въздушния транспорт, с която участника работи.
8. Участникът да притежава валидна застраховка, издадена от
лицензирано застрахователно дружество срещу риск от неплащане
посредством системата BSP (Billing Settlement Plan) или
еквивалент с минимално покритие.
9. Участникът следва да разполага с поне едно
представителство/офис на територията на Република България и/или
в държава членка на ЕС, да притежава една или повече IATA
акредитирани локации с осигурена възможност за приемане на
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заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на такива при
извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни.
10. Участникът следва да работи с глобална система за резервации
и продажба на самолетни билети „Амадеус” или друга еквивалентна
система за резервация и продажба на самолетни билети.
11. Участникът следва да разполага най-малко с 2 /двама/
служители, които да отговарят на изискванията на чл. 7 от
Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за
местоположението, пригодността и оборудването на помещението за
извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност
и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала,
който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност и
да притежават най-малко 1 /една/ година опит в работа със
системата „Амадеус” или друга еквивалентна глобална система за
резервация и продажба на самолетни билети.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява
като сбор от индивидуалните оценки по отделните показатели,
съобразно следната формула: Комплексна оценка (КО) = Ktehn х
0,60 + Kfin х 0,40,
където, Ktehn – Техническа оценка - с относителна тежест 0,60 в
комплексната оценка;
Ktehn = Т1 х 0,70 + Т2 х 0,30; Т1 - Оценка на организацията на
дейностите по обслужване и издаване на самолетни билети на
командировани служители на Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия с тежест в техническата оценка
0,70;
Т2 – Допълнителни условия и услуги за поевтиняване на услугата
за предоставяне на самолетни билети и/или повишаване на
качеството с тежест в техническата оценка 0,30.
Kfin – Ценова оценка - с относителна тежест 0,40 в комплексната
оценка.
Kfin = Ф1 х 0,50 + Ф2 х 0,50;
Ф1 - Таксата за издаване на самолетен билет (такса обслужване)
за дестинации в Европа с коефициент на тежест 0,50;
Ф2 - Таксата за издаване на самолетен билет (такса обслужване)
за дестинации извън Европа с коефициент на тежест 0,50;
Срок за получаване на офертите
Дата: 25/04/2016 дд/мм/гггг

Час: 17:30

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Обществената поръчка е запазена за участие само за
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП. Предметът на обществената
поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на
хората с увреждания, поради което същата е предназначена за
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора
с увреждания.
Документацията за участие е безплатна и е достъпна по електронен
път в Профила на купувача.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 25/04/2016 дд/мм/гггг
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