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: [Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска
академия на науките]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [00819]
Адрес: [гр. София, ул. Акад. Георги Бончев бл.9, деловодство (стая 206)]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [проф.Ваня Куртева]
Телефон: [029606156]
E-mail: [office@orgchm.bas.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката: [„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници, при
служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия
с Център по фитохимия към Българска академия на науките”]
Кратко описание: [Предметът на обществената поръчка обхваща предоставянето
на следните услуги:
а. извършване на резервации и осигуряване на самолетни билети за превоз на
пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, по заявка на
Възложителя. Участникът се ангажира с осигуряване на самолетни билети до различни
дестинации в света, до които са командировани служители на възложителя. Основните
дестинации, по които се извършват командировки на служители на възложителя са
различни дестинации в света като например: Брюксел, Лондон, Париж, Рим, Милано,
Лисабон, Берлин, Дрезден, Мюнхен, Виена, Мадрид, Копенхаген, Амстердам, Будапеща,
Цюрих, Прага, Люблин, Ню Йорк, Вашингтон, Чиндигар (Индия), Токио.Този списък не
е изчерпателен и възложителят не се ангажира със закупуване на билети по всички от
изброените дестинации, нито се ограничава да заявява и закупува билети само в рамките
на изброените дестинации. Броят на билетите и дестинацията се определят от
Възложителя в зависимост от конкретните нужди, с предварителни заявки.
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б.Изпълнителят следва да осигурява, при поискване от възложителя, на
медицински застраховки на пътуващите, съобразени с изискваните за всяка държава
застрахователни покрития.]
Място на извършване: [Самолетните билети се предоставят по електронен път на email адрес, посочен в заявката на Възложителя. При поискване от възложителя или при
невъзможност за изпращане на електронен билет, поръчаните билети се предоставят, на
място, в сградата на ИОХЦФ-БАН на адрес: гр.София, ул. „Акад.Георги Бончев” бл.9. .
В случай на заявка за осигуряване на медицинска застраховка, застрахователната полица
се предоставя на електронния адрес на възложителя или на място при условията на
предходното предложение]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 70000 ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като обхватът й
включва последователно и системно извършване на взаимообвързани дейности, с краен
резултат осигуряване на превоз по въздушен път на служителите при командироването
им за изпълнение на служебни задължения.
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: [Спрямо участниците не следва да са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, за което в офертата си представят
декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ ]
Икономическо и финансово състояние: [Няма изисквания]
Технически и професионални способности: [……]
Към момента на подаване на оферти участниците следва да декларират наличието на
изброените по-долу обстоятелства. Избраният за изпълнител участник следва да
представи при сключване на договор за изпълнение на поръчката документите,
удостоверяващи наличието на тези обстоятелства:
1. Участникът /и избраният изпълнител/ трябва да членува или да е акредитиран
агент на IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт); 2. Участникът /и
избраният изпълнител/ трябва да има право да резервира, издава и продава самолетни
билети чрез глобална резервационна система - „Амадеус”, „Галилео“, Уърлдспан“,
„Сейбър“ или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни
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билети. Системата трябва да осигурява пълна, достоверна и актуална информация за
наличните цени на самолетните билети, 3. Участникът /и избраният изпълнител/ трябва
да има оторизация за работа със системата BSP (Billing and Settlement Plan).
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
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: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
Показател А - Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице
(такса за осигуряване на самолетен билет). Максимален брой точки по този
показател - 60.Таксата за обслужване при направена резервация се оферира за едно лице
и е в лева с точност до стотинка (втори знак след десетичната запетая).Оценката по
показател А се изчислява по следната формула:
Най-ниската такса за обслужване, предложена от участник в процедурата
А = -------------------------------------------------------------------------------------------------

x 60

Таксата за обслужване, предложена от участника, чието предложение се разглежда
Не се допускат предложения с нулеви стойности или в отрицателни числа.
Предложенията се оферират с точност до втория знак след десетичната запетая.
Участник, предложил като стойност 0 или отрицателно число по този показател за
оценка, се отстранява от участие в процедурата. Предложените такси трябва да са
крайни с включени всички разходи, данъци, такси и други.
Показател В – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби
и доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената на пътника.
Максимален брой точки по този показател – 20.
Процент освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при
смяна на датите на пътуването и/или имената на пътника, предложен от участника,
чието предложение се разглежда
В = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 20
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Най-високият процент освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и
доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената на пътника,
предложен от участник в процедурата
В случай, че участник оферира 0 % като процент освобождаване от дължимите по
тарифни условия глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената
на пътника, той ще получи 0 точки. Ако участник оферира отрицателно число по този
показател ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Показател С - Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби
и доплащания при отказ от пътуване. Максимален брой точки по този показател –
20.
Процент освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при
отказ от пътуване, предложен от участника, чието предложение се разглежда
С = ------------------------------------------------------------------------------------------------------x 20
Най-високият процент освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и
доплащания при отказ от пътуване, предложен от участник в процедурата
В случай че участник оферира 0 % като процент освобождаване от дължимите по
тарифни условия глоби и доплащания при отказ от пътуване, той ще получи 0 точки.
Ако участник оферира отрицателно число по този показател ще бъде отстранен от
участие в процедурата.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [11/03/2019]

Час: (чч:мм) [17:30]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [15/05/2019 ]

Час: (чч:мм) [17:30]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [12/03/2019 – 11:00ч.]
Място на отваряне на офертите: [гр. София, ул. Акад. Георги Бончев бл.9]

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 приложимо): [……]
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Изпълнителят трябва да има възможност и готовност за покриване на всички заявени от
възложителя дестинации на територията на страната и целия свят, като изпълнителят е
задължен да предлага при всяка конкретна заявка най-ниските на пазара нетни тарифи,
предлагани от авиокомпании към момента на резервацията. При изпълнение на договора
се осигурява възможност за използването на директни полети или такива с минимален
брой прекачвания, до съответната дестинация и съобразени с условията на всяка
получена от възложителя заявка (вкл. часови диапазон, пристигане и отпътуване в/от
крайния пункт и др.). Изискванията към изпълнението са изчерпателно описани в
техническата спецификация.
Всички представени документи към офертата да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“
и подпис на участника, както и печат ако участникът е юридическо лице, както и име и
фамилия на лицето, което представлява участника.
Офертата трябва да отговаря на следните условия:
Офертата и всички документи към нея се подават на български език. Когато участникът
е чуждестранно физическо или юридическо лице документите му за регистрация се
представят в официален превод, а всички останали документи на чужд език и в превод.
Всяка оферта трябва да съдържа документи, представляващи: документи за подбор,
техническо предложение, ценово предложение.
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени
на посочения по-горе интернет адрес.
Пълно описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и начина на
оценяване на офертите се съдържат в Документацията за участие в обществената
поръчка, публикувана в Профила на купувача на ИОХЦФ-БАН на интернет адрес:
http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_bileti_1_2019/
Офертата на участника, заедно с приложените към нея необходими документи и
опаковката да бъдат с надпис:
До
Институт по органична химия с Център по фитохимия – Българска академия на науките
гр. София, ул. Акад. Георги Бончев бл.9, деловодство (стая 206)]
Оферта за „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух за пътници и багаж
при служебни пътувания в чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на ИОХЦФБАН“, точен адрес на подателя, лице за контакт, както и телефон, имейл и факс за
връзка.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [27/02/2019]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [проф.дхн Светлана Симова]
Длъжност: [директор]

5

