АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ ]

Възложител: ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 4128
Адрес: гр. Пловдив, ул. Арх. „Христо Пеев” № 6
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Илияна Илиева
Телефон: 032 632970
E-mail: info@plovdiv2019.eu
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[х] Услуги
Предмет на поръчката: ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО
НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019.
Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети
(бизнес или икономическа класа), хотелско настаняване в страната и в чужбина и трансфери
от/до хотелите извън пределите на Република България, за нуждите на служители, членове на
Управителния съвет и партньори на Общинска фондация „Пловдив 2019”. Участникът следва да
осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки от 08:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен
ден, както и да осигури възможност за обслужване и в извънработно време и в
празнични/почивни дни по изключение по необходимост.
Място на извършване: гр. Пловдив
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000 лв (шестдесет хиляди лева) без
вкл. ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
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Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право
да изпълнява услугите по тази обществена поръчка съгласно законодателството на държавата, в
която то е установено. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, като участникът
следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените
подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон
или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане
на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл.
159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321,
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на
тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305
от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Отстраняване на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП ще се прилага и когато кандидат или участник в
процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е
налице някое от основанията за отстраняване.
Чл. 54, ал 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Участникът трябва да е регистриран като туроператорска или туристическа агенция съгласно
Закона за туризма или да е подал уведомление до министъра на туризма при свободно
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предоставяне на услуги на територията на Република България.
Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на валидно удостоверение за
регистрация на туроператорска или туристическа агенция съгласно Закона за туризма; в
случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от
туроператор или туристически агент – копие на уведомлението до министъра на туризма по
реда на Закона за туризма.
2. Участникът трябва да е член на Международната асоциация за въздушен транспорт, т.нар.
IATA, или да е акредитиран от IATA.
Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на валиден документ за членство в
Международната асоциация за въздушен транспорт /IATA/, или за акредитация от IATA.
Икономическо и финансово състояние:
Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в
размер на 100 000 лв. общо за последните три приключили финансови години в зависимост от
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от услуги по
резервации и закупуване на самолетни билети и по осигуряване на хотелско настаняване в
страната и чужбина.
Обстоятелството се удостоверява в Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката – Образец №12 .
Технически и професионални способности:
1. Участникът следва да има минимум 2 /две/ изпълнени услуги, които са идентични или сходни
с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата.
Под „услуга, идентична или сходна“ с предмета на поръчката следва да се разбира: услуги по
резервации и закупуване на самолетни билети и по осигуряване на хотелско настаняване в
страната и чужбина.
Обстоятелството се удостоверява в Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Образец № 13,
придружен от доказателство за извършената услуга.
2. Участникът трябва да има сключена валидна застраховка “Отговорност на акредитирани в
IATA агенции, продаващи самолетни билети” или еквивалент.
Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на документ за валидна застраховка
“Отговорност на акредитирани в IATA агенции, продаващи самолетни билети” или
еквивалент.
3. Участникът трябва да има валидна оторизация за работа в системата Billing Settlement Plan
(BSP).
Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на документ, доказващ наличието на
оторизация за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP).
4. Участникът трябва да притежава сертификат или договор за работа с глобална компютърна
информационна /резервационна/ система – „Amadeus”, “Galileo”, “Worldspan”, “Sabre” или
еквивалент.
Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на сертификат или договор за работа с
глобална компютърна информационна система – „Amadeus”, “Galileo”, “Worldspan”, “Sabre”
или еквивалент.
5. Участникът трябва да разполага с най-малко двама служители, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката, от които: един, притежаващ минимум 3 год. опит в резервацията и
продажбата на самолетни билети и един, притежаващ минимум 3 год. опит в осигуряване на
хотелско настаняване в страната и чужбина.
Обстоятелството се удостоверява с Декларация- списък на техническите лица, отговарящи за
изпълнение на обществената поръчка (Образец № 14)

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
3

увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
1. Име: Предлагана такса за обслужване за резервиране и закупуване на 1 бр. самолетен билет –
тежест 50 %.
Оценката се изчислява по формулата П1 = Пмин./Пi х 50, където Пi е предложението на
участника, Пмин. е най-ниската предложена такса от участник
2. Име: Предлагана такса за обслужване за 1 бр. хотелска резервация – тежест 50%.
Оценката се изчислява по формулата П2 = Пмин./Пi х 50, където Пi е предложението на
участника, Пмин. е най-ниската предложена такса от участник.
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) - максимален брой точки 100. КО=П1+П2
Срок за получаване на офертите:
Дата: 14.02.2017 г.
Час: 17:30 ч.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 31.03.2017 г.
Час: 17:30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 15.02.2017 г., 09:30 ч.
Място на отваряне на офертите: Сградата на Общинска фондация Пловдив 2019, находяща се
в гр. Пловдив, ул. „Арх. Христо Пеев” № 6

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не

Друга информация (когато е приложимо):

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху опаковката участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по
4

Bb3Mo)I(Hocr SaKc I4 enerTpoHeH aApec. flotcynaeurure, Kor{To cneABa

ca I'I3qeplarerHo rocoqeHlr B Yxa:atrusra3ayqacrnr4rlr4Te
o6-ssa.

-

Ia ct,l1,pxa orra6oBKara,

Hepa3lenHa r{acr

or Hacroflrrlara

flara na Hacroquara odsr,a
fiara:07.02.2017 r.

Br:"uoxare.n
Tpure rrMeHa: Kapun Mupoclaeos

[lrxnocr:

Be,'rqee

floAunc

r ,,eqar:

H3rrr,JrHHTeJreH AHpeKTop

u#

