ОВ/S S81
24/04/2020
191640-2020-BG

Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура

1/7

Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191640-2020:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
2020/S 081-191640
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Услуги
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален регистрационен номер: 131304835
Пощенски адрес: ул. „Леге“ № 2—4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Боряна Минчева
Електронна поща: office@sme.government.bg
Телефон: +359 29407974
Факс: +359 29407932
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sme.government.bg/
Адрес на профила на купувача: www.sme.government.bg/?p=44930
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5)

Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско
настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и
чужбина на п

II.1.2)

Основен CPV код
63500000

II.1.3)

Вид на поръчка
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Услуги
II.1.4)

Кратко описание:
Основната цел на настоящата процедура е да бъдат избрани изпълнители, притежаващи професионална
квалификация и практически опит в доставка на услугата за осигуряване на самолетни билети за
превоз по въздух на пътници и багаж, медицински застраховки при поискване от възложителя за всеки
отделен случай, хотелско настаняване, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната
и чужбина, на които ИАНМСП да възложи изпълнението на настоящата обществена поръчка, при
икономически най-изгодни условия и за най-ефективното разходване на средствата при следване на
принципите на публичност, прозрачност, осигуряване на свободна и лоялна конкуренция и недопускане
на дискриминация при осъществяване на дейности, финансирани със средства от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., както и за осъществяване на служебните пътувания
на служители на Агенцията във връзка с изпълнение на нейната дейност.

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 616 666.67 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско
настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в
страната и чуж
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
63500000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
гр. София и територията на Р БЪЛГАРИЯ, Европа и извън Европа.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни
пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки,
транспорт и вътрешен трансфер за организиране и провеждане на промоционални прояви за
представители на бизнеса, в т.ч. и служители на ИАНМСП, относно организиране и провеждане на
промоционални прояви за представители на бизнеса и служители на ИАНМСП в страни — членки на ЕС,
и в трети страни.
Конкретните услуги ще бъдат посочени в писмените покани на възложителя до изпълнение на рамковото
споразумение. Процедурата е за сключване на рамкови споразумения с до 3 (три) лица по всяка
обособените позиции със срок от 3 (три) години.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско
настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в
страната и чуж
Обособена позиция №: 2

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
63500000
63512000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
гр. София и територията на Р БЪЛГАРИЯ, Европа и извън Европа

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско
настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в
страната и чужбина на служители на ИАНМСП, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП.
Поддейности:
— осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в
страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, транспорт и вътрешен
трансфер за организиране и провеждане на промоционални прояви за служители на агенцията в страничленки на ЕС и в трети страни съгласно всяка конкретна заявка на възложителя (ИАНМСП), в т.ч. и
осигуряване на превоз до крайната дестинация в случаи, когато крайната дестинация не разполага с
възможности за въздушен превоз,
— осигуряване на хотелско настаняване при поискване от възложителя за всеки отделен случай за
организиране и провеждане на промоционални прояви на представители на служители на и

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
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Открита процедура
IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 131-322198

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: ОПИК -6-1-4/13.04.2020 г.
Обособена позиция №: 1
Наименование:
Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско
настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в
страната и чуж
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
13/04/2020

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Касио Еър България“ Дружество по ЗЗД
Национален регистрационен номер: 177345095
Пощенски адрес: ул. „Христо Белчев“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@argusbcor.eu
Телефон: +359 29802221
Факс: +359 23885496
Интернет адрес: www.argusbcor.eu
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Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Юнайтед Травел Ейджънси“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831926986
Пощенски адрес: ул. „Николай Хайтов“ № 12, търговски център „Изток“, офис № 7
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: office@unitedtravelagency.net
Телефон: +359 24244936
Факс: +359 24244936
Интернет адрес: http://unitedtravelagency.net/
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Атлас Травелс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130026450
Пощенски адрес: ул. „Сердика“ № 22
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1434
Държава: България
Електронна поща: ticket@atlas-travels.net
Телефон: +359 29819993
Факс: +359 24233405
Интернет адрес: https://www.atlas-travels.net/
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 366 666.67 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 366 666.67 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: ОПИК-6-1-5/13.04.2020 г.
Обособена позиция №: 2
Наименование:
Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско
настаняване, медицински застраховки, транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и
чужбина
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
13/04/2020

V.2.2)

Информация относно оферти
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Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Касио Еър България“ Дружество по ЗЗД
Национален регистрационен номер: 177345095
Пощенски адрес: ул. „Христо Белчев“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@argusbcorp.eu
Телефон: +359 29802221
Факс: +359 29885496
Интернет адрес: www.argusbcorp.eu
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Юнайтед Травел Ейджънси“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831926986
Пощенски адрес: ул. „Николай Хайтов“ № 12, търговски център „Изток“, офис № 7
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: office@unitedtravelagency.net
Телефон: +359 24244936
Факс: +359 24244936
Интернет адрес: www.unitedtravelagency.net
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Атлас Травелс“ ЕООД,
Национален регистрационен номер: 130026450
Пощенски адрес: ул. „Сердика“ № 22
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1434
Държава: България
Електронна поща: ticket@atlas-travels.net
Телефон: +359 29819993
Факс: +359 24233405
Интернет адрес: www.atlas-travels.net/
Изпълнителят е МСП: да
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V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 250 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 250 000.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

7/7

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — 10 дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от
ЗОП

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2020
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