
 

 

BG-СОФИЯ 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИКОНОМИЧЕСКИ  И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ, бул. Цариградско шосе № 111 За: 
Цветана Костова Р БЪЛГАРИЯ 1784, СОФИЯ, Тел.:02/9398011;02/9398010 

 E-mail: оffice@esc.bg  Факс:02/9398036  

Място/места за контакт: "Финансово- счетоводни и стопански дейности»  

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esc.bg. 

Адрес на профила на купувача: www.esc.bg/bg/profile-client  

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 
„Осигуряване на самолетни билети за служителите и членовете на 
Икономически и социален съвет при служебните им пътувания в чужбина”. 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

63515000 

Описание:  

Услуги свързани с пътувания 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Съгласно нуждите на Възложителя за срок от двадесет и два месеца 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

45000 BGN 



МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

ИКОНОМИЧЕСКИ  И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ, София, бул. Цариградско шосе № 111  

NUTS: 

BG 411 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Минимален реализиран оборот за последните три години – 120 000 лв. без ДДС. 
2 Изпълнителят трябва да покрива всички  дестинации по цял свят, които ще бъдат 
заявени от Възложителя.  
3. Участникът следва да осигури възможност за приемане на заявки за самолетни 
билети по всяко време на денонощието и изпълнението им, включително и при 
извънредни обстоятелства, в извънработно време, както и в почивни и празнични 
дни. 
 4. Предлаганите маршрути да са директни, а при невъзможност - с минимален 
брой подходящи връзки за съответните дестинации и с възможно най-
благоприятните цени на авиокомпаниите към датата на потвърждаване на заявката. 
 5. При заявка за резервация на самолетни билети, Изпълнителят да предоставя 
отговор на Възложителя чрез електронна поща в рамките на срока,  който не може 
да бъде по-дълъг от 60 минути.  Отговорът следва да бъде съобразен с най-краткия 
или икономически най-изгодния маршрут и да съдържа най-малко два варианта за 
реализирането на пътуването (директни и такива с подходящи връзки), като 
посочва авиокомпания,  маршрут, часове, цена и други. Възложителят си запазва 
правото да избере съответен вариант, като потвърди заявката или  откаже 
възлагането й, в случай, че нито един от предложените варианти не е подходящ по 
негова преценка.  
 6. Изпълнителят се задължава да изпълни всяка заявка за доставката на самолетни 
(електронни) билети в срок до 80 минути , считано от потвърждаване на заявката от 
Възложителя.  Изпълнението на заявката при извънредни обстоятелства за  
доставката на самолетни (електронни) билети ще става в срок до 40 минути, 
считано от потвърждаването на заявката. 
7. Участникът декларира (свободен текст) възможност и готовност за покриване на 
всички дестинации на територията на целия свят, които ще бъдат заявени от 
Възложителя, както и че доставяните самолетни билети ще отговарят на 
изискванията за най-краткия или икономически най-изгодния маршрут. 
8. Участникът да отбелязва в резервацията при определени заявки предпочитаното 
от Възложителя място, както и да направи всичко възможно за получаване на 
съответното потвърждаване на това.  
9. Предлаганите цени да се формират на база най-ниските  цени  на 
авиокомпаниите, валидни към датата на потвърждаване на заявката. Предлаганите 
цени включват дължимите летищни такси, такси за сигурност,   такса обслужване и 
установени от местни законодателства други такси, ако има такива . 



 10. Други предложения на участника за преференции, бонуси , облекчени условия 
и други за Възложителя.   
11.При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи 
документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал1,т1 от ЗОП, 
декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. 
12.Декларация за изпълнение на поръчката при условията на приложения в 
документацията проект на договор. 

  
 КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 
Икономически най-изгодна оферта 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши по критерий 
„Икономически най-изгодна оферта”, по следната методика: 
 А. Показатели и относителна тежест: Начинът за определяне на показателите и 
тежестта им в комплексната оценка е както следва: 
 Показател 1 (П1): „Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване)” - 
максимална оценка - 50 точки. Числов израз на оценката по показател П1 са 
точките, които се изчисляват по следната формула: П1 =  (Тмин / Тс) х К1 където: 
Тмин е минималната предложена такса от участник; Тс е предложената такса от 
съответния участник; К1=50 -  тегловен  коефициент на показателя. При Тмин=0 се 
използва формулата П1= (1+Тмин) / (1+Тс) х К1. 
 Показател 2 (П2): „Отстъпка в процент от дължимите по тарифни условия глоби 
при смяна на датата на пътуването”- максимална оценка - 20 точки. Числов израз 
на оценката по показател П2 са точките, които се изчисляват по следната формула: 
П2 = (Со / Смакс) х К2, където:  Смакс е най-високият процент отстъпка от глоби в 
офертите на участниците; Со е процент на отстъпка от глоби на оценяваната 
оферта; К2 = 20 - тегловен коефициент на показателя. 
 Показател 3 (П3): „Предложения на участника за бонуси, преференции и  
облекчени условия за “Възложителя” - максимална оценка - 30 точки. Оценката е 
експертна и се базира на сравнителен анализ на предложените от участниците 
бонусни програми, специални тарифи,  облекчени, преференциални и други 
условия,  които ще бъдат предоставени на Възложителя по време на изпълнение на 
договора, подробно описани в техническото предложение. Оценката ще е основана 
на реална приложимост и изпълнение на направените от участниците предложения, 
както и на начина, по който ще се доказва тяхното прилагане в хода на изпълнение 
по договора. Най-доброто предложение, което съдържа приложими бонусни 
програми, специални тарифи и облекчени условия ще получи 30 т. Всяко следващо 
предложение ще получи с 5 точки по-малко. Един и същ брой точки може да се 
получи при повече от една оферта. 
 Б. Комплексната оценка (КО) се формира като сбор от оценките по всички 
показатели. КО = П1+П2+П3 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 



 5 март 2014г. 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Офертата и всички останали документи към  нея  се представят в 
непрозрачен, запечатан плик в  Икономически и социален съвет на адрес: гр. София 
1784, бул. “Цариградско шосе” № 111, ет. 3, стая № 19, всеки работен ден от 9,00 ч. 
до 17,30 ч. до крайния срок за получаване на офертите. 

 Върху  плика с документите се  посочва следната информация: 
- Наименование на поръчката: “Осигуряване на самолетни билети за 

служителите и членовете на Икономически и социален съвет при служебните им 
пътувания в чужбина” ; 

- Име, адрес, телефон, факс/електронен адрес на кандидата; 
Офертата  се завежда в деловодната система  на ИСС  и върху плика се 

нанасят: входящ номер, дата и час на приемане, подпис на длъжностното лице. 
На преносителя на офертата  се предоставя картонче  с входящия номер, 

датата и часа на подаване на офертата. 
За постъпилата оферта се попълва справка, съдържаща следната 

информация: подател на офертата /кандидат/, вх. №/ дата, час; трите имена на 
преносителя /написани саморъчно/  и подпис.  

За приел: трите имена на длъжностното лице /написани саморъчно/, дата, 
час и подпис.  

Оферти, непредставени  съгласно посочените по-горе изисквания, както и 
след изтичане на крайния срок  не се приемат от Възложителя. 

Офертите на кандидатите трябва да бъдат валидни за срок от 30 /тридесет/ 
календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за подаването им.  

Срок за подаване на офертите: 7 дни от публикуването на публичната 
покана на интернет-страницата на АОП. 

Публичната покана, образците на документите и техническото задание са 
публикувани на следния електронен адрес: www.esc.bg/bg/profile-client  
 
 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

5 март 2014г. 
 
  


