
АГЕНЦИЯПО ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4

е-таїІ: аор@а0р.ь3
интернет адрес: Нїгкл//и/ши/.аокъьд

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: МУ:: ./І:5.0...../23.08.2019 г.]

Възложител:Омбудсман на Република България
Поделение (когато е приложима): [

.... . .]

Партида в регистъра на общественитепоръчки: 1449
Адрес: гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ Ле 22
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Десислава Александрова
Телефон: 02 8106 937
Е-ІпаїІ: <1.уогс1апоуа@оп1Ъцс1Ѕтапъз

Достъпътдо документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде полученаот:
[х] Горепосоченото/ите Място/места за контакт
[] Друг адрес: Оиоля, посочете друг адрес)
Приеманена документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[х] Услуги
Предмет на поръчката: „Хотелско настаняване, осигуряване на самолетни билети за превоз по
въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в страната И чужбина и предоставяне на
съпътстващи услуги, за нуждите на институцията на Омбудсмана на Република България”

Кратко описание: Осигуряване на: самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в
страната и чужбина; хотелски резервации; медицински застраховки при пътувания в чужбина,
както И СЪПЪТСТВЗІЦИ УСЛУГИ при СЛу7КСбНІ/І пътувания за НУЯСДИТС На институцията На
омбудсмана на Република България, съгласно направени заявки от Възложителя.

Място на извършване: гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон” Ме 22.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 900 (шестдесет и девет хиляди и
деветстотин лева)

Обособени позиции (когато е прилозкгимо): [] Да [х] Не

Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [ . . . . . .]



Прогнознастойност (в лв., безДДС): [ ]

Забележка: Използвайте този раздел толковапъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложима):
в т.ч.:
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП,
ППЗОП и Възложителя.
Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т.
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-
7 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и

финансовите ОТНОШСНИЯ С дружествата, регистрирани В ЮрИСДИКЦИИ С ПРСФСІЈСНЦИЗЛСН ДЕІНЪЧСН

режим, контролираните от тях лица И техните действителни собственици и обстоятелствата по
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на
обстоятелството по чл. 54, ал.

1

от ЗОП или от узнаване на обстоятелството, че участникът е
свързано лице с друг участник в същата обществена поръчка.
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез
представяне на приложените към обявата декларации по образец, публикувани на интернет
страницата на Възложителя: Ітрв:Ли/ши/.опъоысїзптап.ья/ргой1е/.
Не се приемат варианти на оферти.
Офертата (техническото и ценовото предложение) се подава на български език. Останалите
документи, съдържащи се в опаковката, които са представени на чужд език трябва да бъдат
придружени от превод на български език.

правоспособност за упражняване на професионалнадейност:
Всеки участник трябва да е регистриран туроператор или туристически агент съгласно Закона за
туризма; да притежава валидна застраховка „Отговорност на туроператора" съгласно Закона за
туризма или еквивалент; да е член на ІАТА (Іптегпайопа1 Аїг Тгапзрогг Аззосїаїїоп) или да е
агенция, притежаваща акредитация в ІАТА; да притежава оторизации за работа в системата ВЅР
(ВїПїпа Ѕешетепт Р1ап) от всички авиокомпании - членки на ВЅР България, валидни към датата
на подаване на офертата; да работи с АМАДЕУС (АМАВЕПЅ) или еквивалентна на нея
резервационна система.

ИКОНОМИЧССКОИ ФИНЯНСОВО СЪСТОЯНИЕ:
ВЪЗЛОЯСИТСЛЯТне ПОСТЕІВЯ изискване КЪМ ИКОНОМИЧССКОТОИ финансовото СЪСТОЯНИЕ! на участника.

Технически и професионални способности:
Всеки участник трябва да има офис или представителство, отговарящо на Наредба Ме 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
ОбРЗЗОВЗНИСТО, СЗИКОВЗТЗ квалификация И стажа на персонала, КОЙТО [ЦС бЪДС ЗЗСТ В

осъществяване на туристическата дейност.
Всеки участник трябва да има техническа възможност за приемане на заявки по всяко време на
денонощието, както и за тяхното изпълнение при извънредни обстоятелства, в т. ч. извънработно
време, в почивни и в празнични дни.
Всеки участник трябва да има валиден към датата на подаване на офертата Сертификат за
управление на качеството БДС ЕМ ІЅО 9001:2008 или еквивалентен, с обхват на сертификата,
отговарящ на предмета на обществената поръчка.
Всеки участник трябва да разполага със сертифициран персонал - най-малко 2 /две/ лица,
извършващи резервации и продажба на самолетни билети, който ще участват в изпълнението на
дейността и които следва да и които следва да отговарят на изискванията за образование, езикова
квалификация и стаж на персонала, посочени в чл. 7 от Наредба Мз 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,
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езиковата квалификация И стажа На персонала, КОИТО Ще бъде зает В ОСЪЩССТВЯВЕІНСТО на
поръчката.
Участникът трябва да има внедрена система за управление сигурността на информацията ОТ

серията ІЅО 27001 с обхват еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.
Участникът да има изпълнена МИНИМуМ една Доставка/услуга С ПрСДМСТ И обем, ИДСНТИЧНИ ИЛИ
СХОДНИ С ТСЗИ на поръчката през ПОСЛЗДНИТС ТрИ ГОДИНИ, считано ОТ датата на подаване на
офертата В зависимост ОТ датата, на КОЯТО е уЧрСДСНИЛИ е започнал дейността.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложима):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
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:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: Оиоля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка чрез определяне на икономически
най-изгодната оферта при критерий за възлагане на поръчката оптимално съотношение
качество/цена.

Всяка оферта ще бъде оценявана с комплексна оценка (КмО), която ще се формира от следните
показатели:

- Качествена оценка (КО) с относителна тежест 0,50 в комплексната оценка;
- Ценова оценка (Кйп) с относителна тежест 0,50 в комплексната оценка.

Формулата за изчисляване на комплексната оценка е: КмО = КО х 0.50 + Кйп х 0.50

Указания за определяне на Качествената оценка (КО).
КО се формира на база оценка на предложени процедури при изпълнение на услугата, които
изпълнителят би осъществил в случай, че възникне някоя от следните ситуации:
1. Отменен полет;
2. Промяна на полетно разписание;
3. Смяна на име на пътник след издаване на самолетен билет;
4. Издаване на комбиниран билет самолет/влак/автобус за дестинации, до които не се
осъществява директен въздушен превоз, когато това е икономически по-изгодно за възложителя,
или когато комбинирания маршрут е по-удобен за пътника;
5. Отмяна на издаден самолетен билет и възстановяване на платената за него сума.

Участникът описва ДЗЙНОСТИТС, КОИТО Ще ПрСДПрИСМС при една, НЯКОЛКО, ИЛИ ВСИЧКИ ОТ

ГОрСПОСОЧСНИТС ИЗВЪНрВДНИ ситуации.

Описанието На процедурата при всяка ситуация трябва да съдържа най-малко следното:
- План за последователността от действия, които участникът Ще предприеме;
- Срок за предприемане на действията (в минути);
- Отговорно лице.



Качествената оценка (КО) Ще се формира по следния начин:
- Ако представеното от участника предложение за изпълнение (техническо предложение)

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги
надгражда С описани ПрОЦСДУРИ ПО пет ОТ ПОСОЧСНИТС В точка ОТ документацията
извънредни ситуации - 100 точки;

- Ако представеното от участника предложение за изпълнение (техническо предложение)
отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги
надгражда с описани процедури по четири от посочените в точка 13.5.1 от
документацията извънредни ситуации ~ 80 точки;

- Ако представеното от участника предложение за изпълнение (техническо предложение)
отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги
надгражда с описани процедури по три от посочените в т. 13.5.1. от документацията
извънредн ситуации - 60 точки;- Ако представеното от участника предложение за изпълнение (техническо предложение)
отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги
надгражда с описани процедури по две от посочените в т. 13.5.1 от документацията
извънредн ситуации ~ 40 точки.

- Ако представеното от участника предложение за изпълнение (техническо предложение)
отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги
надгражда с описана процедура по поне една от посочените в т. 13.5.1 от
документацията извънредн ситуации - 20 точки;- Ако представеното от участника предложение за изпълнение (техническо предложение)
отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, но не
описва нито една процедура при възникване на ситуация/и посочена/и в т. 13.5.1 от
документацията, а представената оферта преповтаря изискванията на Възложителя от
документацията за участие и техническата спецификация -

1
точка.

Максималният брой точки за (КО) е 100.

Ако при описанието на процедурата по дадена ситуация от т. 13.5.1. от документацията липсва
минимално изискуемото по т. 13.5.1.1. съдържание, ще се счита, че в техническото предложение
не е описана такава процедура. и участникът ще получи 0 т. по този показател.

Указания за определяне на ценовата оценка:
Ктїп - (Ценовата оценка) - е с относителна тежест

0, 50 се изчислява по следната
формула: Кйп = (Ф1 х 0,30) + (Ф2 х 0,10) + (Ф3 х 0,20) + (Ф4 х 0,20) + (Ф5 х 0,20), и е
разпределена при следните показатели, където:

Показател 1 (Ф1) - Таксата за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за дестинации в
Европа с коефициент на тежест 0,30;
Показател 2 (Ф2) - Таксата за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за дестинации
извън Европа с коефициент на тежест 0,10;
Показател 3 (Ф3) - Отстъпка в проценти от дължимите по тарифни условия суми за смяната на
датата на пътуване и името на пътуващия с коефициент на тежест 0,20;
Показател 4 (Ф4) - Отстъпка в проценти от дължимите по тарифни условия суми по изцяло
анулиране и неизползване документи за въздушен превоз с коефициент на тежест 0,20;
Показател 5 (Ф5) ~ Отстъпка в проценти от цената на индивидуално хотелско настаняване (от
цена рецепция) с коефициент на тежест 0,20;

Прилага СС следната МСТОДИКЗ. за определяне На ЦСНОВЗТЗоценка:

Оценката по показател
1
се изчислява по формулата:

Оценката по този показател се изчислява по следната формула:
Ф1 =(Ф1тїп /Ф11) х 100, където:
Ф1т1п - най-ниската предложена измежду всички оферти такса за издаване на самолетен билет
(такса обслужване) за дестинации в Европа;
ФП - такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за дестинации в Европа,
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съдържаща се в оценяваната оферта;
100 - максималният брой точки
Оценката по показател 2 се изчислява по формулата:
Ф2 =(Ф2т1п/Ф21) х 100, където:
Ф2шїп - най-ниската предложена измежду всички оферти такса за издаване на самолетен билет
(такса обслужване) за дестинации извън Европа;
Ф21

- такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за дестинации извън Европа,
съдържаща се в оценяваната оферта;
100 - максималният брой точки
Оценката по показател 3 се изчислява по формулата:
ФЗ = (ФЗї / Ф3тах) х 100, където:
Ф31

- предложения процент за отстъпка от дължимите по тарифни условия суми за смяната на
датата на пътуване и името на пътуващия, съдържаща се в оценяваната оферта;
Ф3тах - най-високо предложения измежду всички оферти процент за отстъпка от дължимите потарифни условия суми за смяната на датата на пътуване и името на пътуващия;
100 - максималният брой точки
Оценката по показател 4 се изчислява по формулата:
Ф4 =(Ф41/ Ф4шах) х 100, където:
Ф4ї - предложения процент за отстъпка от дължимите по тарифни условия суми по изцяло
анулиране и неизползване документи за въздушен превоз, съдържаща се в оценяваната оферта;
Ф4тах ~ най-високо предложения измежду всички оферти процент за отстъпка от дължимите по
тарифни условия суми по изцяло анулиране и неизползване документи за въздушен превоз;
100 - максималният брой точки
Оценката по показател 5 се изчислява по формулата:
Ф5 = (Ф5ї / Ф5тах) х 100, където:
Ф51

- предложения процент за отстъпка от цената на индивидуално хотелско настаняване (от
цена рецепция), съдържаща се в оценяваната оферта;
Ф5тах ~ най-високо предложения измежду всички оферти процент за отстъпка от цената на
индивидуално хотелско настаняване (от цена рецепция);
100 - максималният брой точки
Класирането на офертите
Извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка (КмО), като на първо място се
класира офертата с най-висока комплексна оценка.

Когато комплексните оценки (КмО) на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата, която е получила по-висока оценка за качество.

В случай, че оценките за качество са равни, с предимство се класира офертата, в която се
съдържа по-изгодно предложение - по-ниска предложена такса по показател Ф1 от ценовата
оценка;

В случай, че таксите по подпоказател Ф1 отново са равни, Възложителят ще проведе публичен
жребий за определянето на изпълнител между класираните на първо място оферти.

При ОЦСНКЗ на всеки един ОТ ПОКЕІЗЕІТСЛИТС, комисията ИЗЧИСЛЯВЕІ ТОЧКИТВ С ТОЧНОСТ ДО ВТОрИЯ

знак СЛЕД десетичната запетая.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [02092019 г.] Час: (чч:мм) [17230]



Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [30.11.2019 г.] Час: (чч:Мм) [24:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [03.09.2О19 г.] Час: (чч:мм) [14:О0]

Място на отваряне на офертите: Сградата на омбудсмана на Република България, находяща се
в гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ На 22 - заседателна зала.
Място за подаване на офертите:
Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез куриерска служба.
Офертата се представя в отдел „Приемна И деловодство“, гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“
Ле 22, всеки работен ден от 09:00 часа ДО 17:30 Часа, до изтичане на срока, посочен в поле „Срок
за получаване на офертите“ в обявата.

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
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ . . . . . .]

Друга информация (когато е приложима):
Съдържаниена опаковката с офертата:

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [23.08.2019 г.]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Айсун Айдънов Ав, ТИ' - 5б 'ОТ
Длъжност: Главен секретар и длъжностно лице по
08-13/14.03.2О18г.


