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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 2757 Поделение:

Изходящ номер:  от дата:

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:

Заведено в преписка: 2757-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Българска федерация по тенис Национален регистрационен номер: 000708469

Пощенски адрес: бул. Васил Левски No 75

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Лице за контакт: Ана Велкова, адвокат Телефон: +359 89460-0016

Електронна поща: ani.velkova@sd-legal.com Факс: +359 2988-2652

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) https://bgtennis.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL) https://bgtennis.bg/menu.php?t_id=35

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки: 

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://bgtennis.bg/menu.php?t_id=35

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
https://bgtennis.bg/
https://bgtennis.bg/menu.php?t_id=35
https://bgtennis.bg/menu.php?t_id=35
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Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: спорт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на
пътници и багаж за нуждите на Българската федерация по тенис

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 60440000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги

II.1.4) Кратко описание: 
осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж,в т.ч. осигуряване на
медицински застраховки при поискване от Възложителя, за всеки отделен случай, при
пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българската федерация по тенис

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 195000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не

Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
софия, ул. незабравка 3 - 5

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания) 
осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж,в т.ч. осигуряване
на медицински застраховки при поискване от Възложителя, за всеки отделен случай,
при пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българската федерация по тенис.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: брой индивидуални пътувания    Тежест: 15%
Име: минимален брой пътуващи при групови пътувания    Тежест: 25%
Име: мин брой с един полет    Тежест: 20%

Цена Тежест: 21 40%
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 195000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 18

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация: 
Тази поръчка се възлага при условията на чл. 114 от ЗОП;
Участник допуснал аритметични грешки и предложил по-висока цена от предвидената
прогнозна стойност за изпълнение на поръчката ще бъде отстранен от участие при
възлагането на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в
професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията: 
Участникът, определен за изпълнител следва, през срока на изпълнение на договора, да
поддържа валидна застраховка „Отговорност на туроператора“ по чл. 97, ал. 1 от
Закона за туризма или еквивалент за чуждестранните лица, покриваща отговорността за
причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при
неплатежоспособност и несъстоятелност; следва да е член на IATA (Международна
асоциация за въздушен транспорт) или да притежава акредитация от IATA (акредитиран
агент на IATA) за целия срок на изпълнение на договора; за срока на договора да
работи с поне една глобална система за резервации и продажба на самолетни билети
(„АМАДЕУС” /Amadeus/, „Галилео” /Galileo/, „Уърлдспан” /Worldspan/, „Сейбър” /Sabre/
или еквивалент)

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Участниците следва да имат валидна задължителна застраховка „Отговорност на
туроператора“ съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма. За чуждестранни лица –
еквивалентна валидна застраховка, покриваща отговорността за причинени вреди
вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при
неплатежоспособност и несъстоятелност. През срока на изпълнение на договора следва
да се поддържа валидна застраховка. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 

III.1.3) Технически и професионални възможности 



24.04.2020 г. Обявление за поръчка

www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=973962&mode=view 4/7

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът
трябва да е изпълнил* успешно поне три дейност, идентична или сходна с предмета** и
обема*** на настоящата поръчка.
* Под „изпълнил” се разбират такива дейности, които, независимо от датата на
сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
** Под дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка, следва да се
разбира резервиране, издаване и продажба на самолетни билети за превоз по въздух на
пътници за спортна или друга организация с близка степен на непредвидимост на
времето и дестинацията на пътуванията и динамика на датите за отиване и връщане .
*** Под дейност, идентична или сходна с обема на настоящата поръчка, следва да се
разбира осигуряване/продажба на минимум 300 самолетни билета за превоз по въздух на
пътници. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на
лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 
Участникът, определен за изпълнител: предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка заявка за
пътуване най-малко три варианта за икономична класа, а при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –
и един вариант за бизнес класа, като спазва посочените в документацията условия
(т.14.1.,14.9, и др.); осигурява възможност за приемане и изпълнение на заявки за
резервация на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в страната и
чужбина, по всяко време на денонощието, включително в извънработно време, почивни и
празнични дни, посредством електронна поща (e-mail) и 24-часова телефонна връзка за
обслужване на Възложителя; информира своевременно възложителя за всички пречки,
възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им,
като може да поиска от възложителя указания и/или съдействие за отстраняването им;
гарантира конфиденциалност; осигурява т. н. „личен профил” на най-често пътуващите
лица от Федерацията, както и „предпочитана седалка” и on-line чекиране 24 часа пред

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:
НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура: 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
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Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг: 

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 18/05/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 14:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 19/05/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 08:00 (чч:мм)
Място: 
ул. Незабравка 3 - 5, Борисовата градина, офис 1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 
нарочно упълномощаване от законния представител

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продължение III.3.2.предлага билети само за въздушни превозвачи валиден лиценз; да
не предлага билети за авиокомпании ит забранителния списък за летене над
европейското въздушно пространство; предоставя писмен отговор по e-mail в срокове
(14.12., 14.17) и със съдържание (14.13), посочени в документацията; при
необходиост, съдейства за промяна на лицата, включени в предварителната резервация;
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осигурява и писмено информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приложимите тарифи и условия за превоз
на (свръх)багаж, в съответствие с политиката на съответната авиокомпания; осигурява
възможност за водене, следене и актуализиране на файлове с натрупващите се бонуси
при осигурен достъп от авиокомпаниите; съдейства за закупуване на самолетни билети
от нискотарифни (лоу-кост) авиокомпании при заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в
тези случаи да оферира и цена за багаж, когато същият подлежи на допълнително
заплащане; Възложителят заплаща дължимото в срок до 90 (деветдесет), при наличие на
средства, след представяне на посочените в документацията документи (14.21);

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП от ЗОП – срещу решението за откриване на
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или
допълнителна информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на
процедурата;
Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП (срещу действия или бездействия на възложителя, с
които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата) се подава в 10-
дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от
датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна

http://www.cpc.bg/
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7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


