ПОКАНА
за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2
от Закона за обществените поръчки
Комисията за защита на личните данни, в качеството си на Възложител, на основание
чл.101б, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед
№ РД-114/15.07.2013г. на председателя на Комисията, отправя покана до всички
заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово
предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни и
автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на
председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и
предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията”.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки под
ID № 9017673/15.07.2013г.
I. Срок за изпълнение на ОП - 12 месеца или до изчерпване на лимита в размер на
66 000 лева (шестдесет и шест хиляди лева) без включен ДДС.
II. Кандидатите следва да представят оферта за обществената поръчка в запечатан
непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично, по куриер
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в КЗЛД, на адрес: гр. София 1431,
бул. „Акад. Иван Гешов” № 15. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на обществената
поръчка.
III. Офертата за участие да бъде изготвена и представена съгласно изискванията на
чл.101в от ЗОП, в писмена форма на български език, в запечатан непрозрачен плик и да
съдържа:
1. Списък на приложените документи - подписан и подпечатан от кандидата.
2. Данни за лицето, което прави предложението:
- Административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и
фамилия) и заемана длъжност;
- БУЛСТАТ;
- Данъчна регистрация.
3. Техническо и финансово предложения, както и други предложения, като се спазва
следната последователност на подреждане на показателите, които ще се оценяват:
• Технически показатели:
- притежаване на сертификати за работа с резервационни системи;

- представителство на територията на гр. София;
- брой на офисите, одобрени от IATA;
- авиокомпании, с които работят кандидатите.
• Финансови показатели:
- предложение за всички европейски дестинации и цени (допуска се да се даде
предложение и за други различни от определените дестинации);
- размер и вид на предоставяните отстъпки (от цената на самолетния билет и от
таксата за издаване на самолетни билети);
- други отстъпки и условията за тях;
- намаления за групово пътуване (минимален брой пътуващи за прилагане на
групови цени);
- предоставяне на цена при заявка за съответна дестинация;
- възможности и условия за възстановяване на суми при неизползвани билети;
- освобождаване/намаляване от дължащите се по тарифни условия глоби при
анулиране на самолетни билети.
• Други показатели:
- минимален и максимален срок за реагиране при поръчка за доставяне на
самолетни билети;
- срок за издаване на билетите;
- срок за доставяне на билетите;
- срок за издаване на фактура, протокол, ваучер;
- начин на предоставяне на билетите;
- осигуряване на влакови, фериботни, автобусни и др. билети, хотелски резервации,
рента-кар по заявки;
- възможност за приемане и издаване на самолетни и др. билети и резервации и в
извънработно време, празнични и почивни дни;
- осигуряване на медицинска и други застраховки;
- срок на реагиране при извънредни обстоятелства.
4. Ценово предложение
Ценовото предложение да включва всички присъщи разходи за изпълнение на
поръчката.
5. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 30 дни от изпращането й.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП
(Приложение № 1);

IV. Методика за оценяване на офертите:
- оценява се всеки от посочените в т. III. 3. показатели от 1 до 5 точки;
- максималният брой точки за оценявана оферта е 100;
- при липса на офериране по даден показател да поставя 0 точки.
V. Възложителят сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител на
обществената поръчка. Предложение на кандидатите за сключване на договор се прави по реда на
класирането им.
VI. Условие за сключване на договор е определеният за изпълнител да представи
документи,

издадени

от

компетентен

орган,

за

удостоверяване

липсата

на

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VII. Краен срок на подаване на офертите – дo 17:00 часа на 25.07.2013г. Офертите
могат да бъдат предадени и в деловодството на КЗЛД, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч.,
на адрес: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15.
VIII. Лица за контакт: г-жа Параскева Лалчева - тел. 003592 9153561 и г-н Николай
Желязков - тел. 003592 9153595.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1-Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

