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-14-148/23.06.2014г. 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 № 9031066/24.06.2014г.
I. Срок за изпълнение на ОП - 12 месеца или до изчерпване на лимита
в размер на 56 000 лева (петдесет и шест хиляди лева) без включен ДДС.
II. Участниците следва да представят оферта за обществената
поръчка в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен
от него представител лично, по куриер или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка в КЗЛД, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2. Върху плика участникът 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. Данни за лицето - заверени копия от документа за регистрация и
удостоверение за актуално състояние или ЕИК, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец. При участие на чуждестранно лице
следва да се представи еквивалентен документ на документа за регистрация,
издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен. При условие,
че участник в процедурата е физическо лице се представя копие от документа
за самоличност.
2. Заверено от участника копие на документ (договор, сертификат),
доказващ правото на участника да резервира и издава или продава самолетни
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билети чрез глобална резервационна система ("Амадеус" /Amadeus/, "Галилео"
/Galileo/, "Уърлдспан" /Worldspan/, "Сейбър" /Sabre/ или еквивалентно).
3. Сертификат, удостоверяващ, че участникът е оторизиран агент на IАTA
за продажба на самолетни билети, представя се и в превод на български език.
4. Номер или копие от удостоверение за регистрация на туристически
агент или туроператор издадено съгласно Закона за туризма. Ако участник в
поръчката е чуждестранно лице, то той следва да представи копие от документ,
удостоверяващ правото му да извършва такава дейност в страната, в която е
установен. Ако участникът е обединение, документът следва да се представи от
съдружниците чрез които, обединението доказва съответствието си с това
изискване.
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“„д“, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП.
6. Предложение за изпълнение на поръчката и срок на валидност на
офертата, който не може да бъде по-кратък от 60 дни;
7. Ценово предложение.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик,
върху който следва да се запишат адрес за кореспонденция, телефон, факс и
електронен адрес.
Изисквания към участниците:
1. За участниците в поръчката не трябва да са налице обстоятелствата по
чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП.
2. Участниците трябва да имат право да резервират и издават или
продават самолетни билети чрез глобална резервационна система ("Амадеус"
/Amadeus/, "Галилео" /Galileo/, "Уърлдспан" /Worldspan/, "Сейбър" /Sabre/ или
еквивалентна).
3. Участниците следва да са оторизирани агенти на IАTA за продажба на
самолетни билети.
4. Участниците следва да имат право да правят резервации и издават или
продават самолетни билети на територията на Република България, съгласно
действащото законодателство.
5. Предлаганите маршрути трябва да са директни, а при невъзможност за
това, с минимален брой подходящи връзки за съответните дестинации и с
възможно най-благоприятни цени на авиокомпаниите към датата на пътуването
за „икономична класа“. Същото следва да бъде декларирано с протокола за
плащане.
6. Срокът на валидност на офертата е 60 дни.
Забележка: В случай, че междувременно Централният орган за
обществени поръчки сключи договор за доставка на самолетни билети и
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възникне задължение за КЗЛД да доставя самолетни билети от този
изпълнител, КЗЛД си запазва правото да се осъществяват само сделки,
непокрити от договора на ЦООП.
IV. Технически изисквания
1. При заявка за резервация на самолетни билети /двупосочен/ (да се
предлага оптимален маршрут по съответната дестинация) участникът да
предоставя отговор на възложителя в рамките на 1 час. При заявка от страна на
КЗЛД, участникът трябва да представи всички възможни варианти за директни
превозвачи за реализиране на пътуването, а при липсата на такива – всички
маршрути с подходящи връзки, като се представят най-малко 2 варианта на
маршрути и превозвачи.
2. Срок за изпълнение на поръчката: до един ден от получаване на
заявката (оптимален маршрут по съответната дестинация с най-ниска възможна
цена за класа), с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при извънредни
обстоятелства и срок на реагиране при извънредни обстоятелства;
3. Участниците трябва да предложат т.н. „Виртуален офис” - да имат
възможност да приемат заявки 24 часа в денонощието и издават самолетни
билети и в извън работно време, както и в празнични и почивни дни;
4. Да предлагат оптимални маршрути с най-подходящи връзки и найниски цени за съответните дестинации на авиокомпаниите с оглед условията
към датата на потвърждаване на закупуването на билетите;
5. Участникът трябва да осигури достъп на възложителя за многократно
ежедневно сверяване с новопостъпили промоционални цени и наличност на
свободни места по заявени нетикетирани до момента самолетни резервации.
6. Участникът трябва да предоставя самолетни билети съобразно
посоченото в заявката на КЗЛД.
7. За целите на настоящата поръчка, участникът трябва да предлага
билети само на такива въздушни превозвачи, които отговарят на изискванията
на законодателството на Република България и правото на Европейския съюз за
извършване на въздухоплавателни услуги /като наличие на валиден лиценз,
свидетелство и други документи за упражняване на дейността, документи за
задължителни застраховки и други/.
8. Участник, определен за изпълнител, няма право да предлага варианти
за пътуване и оферти, включващи полети на авиокомпании, на които е
забранено да летят в европейското въздушно пространство поради
недостатъчно ниво на сигурност. Актуален списък с тези авиокомпании се
намира на интернет адрес:
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm.
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9. Участникът трябва да предложи минимален срок за осигуряване на
резервациите както и срок за „незабавен тикетинг”.
10. Участникът трябва да уведомява писмено възложителя за налагаща се
промяна в тарифата по направените резервации поради невъзможност за
пререзервиране на същата цена.
11. Участникът трябва да предложи отстъпка от такса обслужване
изразена в проценти.
12. Участникът трябва да предложи възможност за възстановяване на
платената сума за билети, които не са използвани изцяло или частично.
13. Участникът трябва да предложи % отстъпка за освобождаване от
полагащите се по тарифата глоби за анулиране, преиздаване и промяна в
маршрута на билет преди и след началото на пътуването.
14. Участникът трябва да предложи най-ниските цени на билетите по
основните
дестинации, по действителна тарифа на превозвачите (без
нискотарифните) към датата на подаване на офертата, с включени такси
(летищни, сигурност и пр.) – установени от местното законодателство.
15. Участникът трябва да предложи осигуряване на специални
преференциални цени и отстъпки (в зависимост от броя на хората) за групови
пътувания на служители от КЗЛД, както за авиокомпаниите представени в
България, така и с превозвачи, които нямат представителство в България.
16. Участникът трябва да предложи възможност за закупуване на
самолетни билети от нискотарифни авиокомпании по изрична заявка на КЗЛД.
17. Участникът трябва да предложи и т.н. ”личен профил” на най-често
пътуващите служители на КЗЛД, както и „предпочитана седалка” и on-line
чекиране 24 часа преди пътуването.
18. Участникът трябва да има възможност за извършване на застраховки
при задгранични пътувания с необходимите минимуми на застрахователна
стойност.
19. Участникът трябва да има възможност за извършва резервации за
ползването на железопътен и автобусен транспорт, при възникнала
необходимост.
V. Условия за плащане
Плащанията по настоящата поръчка ще се извършват по следния начин:
1. Цените на билетите да се предлагат в лева и заплащат по банков път.
2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно
всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на
Закона за обществените поръчки.
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Цените на билетите се заплащат от възложителя и включват дължимите
летищни такси, такси за сигурност, както и всички други такси предвидени от
националното законодателство, валидни към датата на пътуването.
Възложителят заплаща цената на съответния билет по банкова сметка на
изпълнителя. Плащането ще се извършва в срок до десет работни дни след
представянето на:
- протокол/фактура за стойността на самолетен билет с включени всички
законови такси;
- разпечатка на направената и потвърдена резервация с калкулация на
цената на билета, включваща и всички дължими летищни такси;
VІ. Методика за оценяване на офертите:
Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по
всеки един от показателите, като същата е сбор от финансовата и техническа
оценка.
Комплексната оценка /КО/ се формира като сбор от оценките на
финансовата и техническата оценка умножена по съответната тежест чрез
формулата:
КО= Ф х 50% + Т х 50%
Показатели за оценка и относителната им тежест
Финансова оценка – Ф, с коефициент на тежест – 50 %
Финансовата оценка на офертите се получава като сума от изброените по
долу подпоказатели чрез формулата:
Ф = П1 + П2, където:
Подпоказател П1: Предложен процент отстъпка от „такса
обслужване” за самолетни резервации –– максимална оценка – 60 точки.
Числов израз на оценката по този показател (П1) са точките, които се
изчисляват по следната формула:
П1= C0n х Т1
Сmax
С0n – процент отстъпка от таксата за обслужване на оценяваната оферта
на съответния участник.
Сmax – най-високият процент отстъпка от такса за обслужване за
самолетни билети в офертите на участниците;
Т1= 60 – теглови коефициент на подпоказателя.
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Подпоказател П2: „Освобождаване в проценти от дължимите по
тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването” – максимална
оценка – 40 точки.
Числов израз на оценката по този показател (П2) са точките, които се
изчисляват по следната формула:
П2= КOn х Т2
Kmax
К0n – процент на освобождаване от глоби на оценяваната оферта на
съответния участник;
Кmax – най-високият процент освобождаване от глоби в офертите на
участниците;
Т2= 40 – теглови коефициент на подпоказателя.
Техническа оценка – Т, с коефициент на тежест – 50 %
Техническата оценка е формиран от сбора на показатели П3, П4 и
П5.
Т= П3 + П4 + П5
Подпоказател П3: Сума от стойностите на закупените самолетни
билети в лева, над която се предоставя бонусен самолетен билет –
икономична класа, независимо от стойността на билета, по преценка на
Възложителя–– максимална оценка – 70 точки.
Числов израз на оценката по този показател (П3) са точките, които се
изчисляват по следната формула:
П3= CУmin х Т3
СУn
CУmin – най- ниската стойност на закупените самолетни билети в лева,
над която се предоставя бонусен самолетен билет – икономическа класа
независимост от стойността на билета, по преценка на Възложителя;
СУn – стойност на закупените самолетни билети в лева, над която се
предоставя бонусен самолетен билет – икономическа класа независимост от
стойността на билета, по преценка на Възложителя.
Т3= 70 – теглови коефициент на подпоказателя.
Подпоказател П4: Минимален брой пътуващи за прилагане на
групови цени – максимална оценка – 15 точки.
Числов израз на оценката по този показател (П4) са точките, които се
изчисляват по следната формула:
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П4= CПmin х Т4
СПn
CПmin – най-малкия брой пътуващи за прилагане на групови цени;
СПn –брой пътуващи за прилагане на групови цени, посочен от
съответния участник.
Т4= 15 – теглови коефициент на подпоказателя.
Подпоказател П5: Предложена процентна отстъпка при групови
пътувания – максимална оценка – 15 точки.
Числов израз на оценката по този показател (П5) са точките, които се
изчисляват по следната формула:
П5= ПOn х Т5
ПОmax
П0n – предложена процентна отстъпка при групови пътувания на
съответния участник;
ПОmax – най-високата предложена процентна отстъпка при групови
пътувания в участник в процедурата;
Т5= 15 – теглови коефициент на подпоказателя.
КО - Комплексната оценка е сборът от стойностите на техническата
оценка и финансовата оценка, умножена по съответната тежест.
VII. Възложителят сключва писмен договор с участникът, определен
за изпълнител на обществената поръчка. При сключване на договора
избраното за изпълнител лице е нужно да представи следните документи:
1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д" от ЗОП.
2. Данни за банковата сметка на изпълнителя;
3. Нотариално заверено пълномощно, ако договорът се подписва от
упълномощено лице.
VIII. Краен срок на подаване на офертите – дo 17.00 часа на 01.07.2014
г. Офертите могат да бъдат предадени и в деловодството на КЗЛД, всеки
работен ден от 09:00 до 17:00 ч, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2.
IX. Лица за контакт: г-н Илия Шиляшки - тел. 003592 9153516.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Ценова оферта.
2. Техническо предложение.
3. Декларация по чл.47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“ от ЗОП.
4. Декларация по чл.47, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
5. Декларация по чл.47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.
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