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Изходящ номер: 167 от дата 13/08/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Българска федерация ски
Адрес
бул. Васил Левски 75
Град Пощенски код Страна
София 1404 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
бул. "България" 81 В, ет.2 02 9806082
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Венета Димитрова
E-mail Факс
acc@bfski.com
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.bfski.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.bfski.com/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж 
при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на 
Българска федерация ски”

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 22459000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Обект на обществената поръчка е услугата по 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 за представителите и състезателите на 
«Българска федерация ски»
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000   Валута: BGN
Място на извършване
гр. София, бул. „България” № 81 В, ет. 2 код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
А) Участниците в процедурата трябва да имат представителство на 
територията на страната с IATA локация за приемане и изпълнение 
на заявки от 09.00 до 18.00 ч. всеки работен ден, а при 
извънредни обстоятелства да осигурят възможност за обслужване и 
в извънработно време почивни и празнични дни чрез дежурни 
служители. 
Представят се: 
- Декларация, че участникът има предствителство на територията 
на страната, с посочване на точен адрес, стационарни и мобилни 
телефони, факсове и e-mail за връзка; 
- Декларация, че участникът е в състояние да осигури, в случай, 
че бъде избран за изпълнител: 24-часова телефонна връзка с 
Възложителя и възможност за обслужване в извън работно време, 
почивни и празнични дни на услугите предмет на обществената 
поръчка . 
б) Участниците трябва да бъдат членове на IATA или да бъдат 
акредитирании от IATA и следва да притежава валидна оторизация 
за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP). 
Представят се документи, удостоверяващи членството или 
акредитацията на участника в IАTA. и валидна оторизация на 
участника за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP) - 
заверени от участика копия. 
в) Участниците следва да са регистрирани съгласно Закона за 
туризма. 
Представя се заверено копие от удостоверениe /лиценз/ за 
регистрация на туроператор и/или туристически агент по Закона за 
туризма. 
г) Участниците следва да разполагат и да имат право да издават 
или продават самолетни билети чрез глобална резервационна 
система „Амадеус” или друга еквивалентна система за резервация и 
продажба на самолетни билети. 
Представят се доказателства за работа с Амадеус или с друга 
система за резервация и продажба на самолетни билети - заверени 
от участника копия на договор за оторизация, сертификати, 
удостоверения и други. 
д) Участникът трябва да е сключил договор за застраховка 
“Отговорност на акредитирани в IATA агенции, продаващи самолетни 
билети”, валидна към датата на подаване на офертата; Представя 
се заверено копие от договора за застраховка. 

Критерий за възлагане
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най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите
Р1 - предложена отстъпка от цената на самолетния билет - kт = 
0.30 
Р2 - предложена отстъпка от такса обслужване - kт = 0.30 
P3 - предложена отстъпка от цената за свръхбагаж - kт = 0.30 
P4 - договореност с официалния турагент на Световната Федерация 
по Ски – 10 точки

Срок за получаване на офертите
Дата: 22/08/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Публичното отваряне на оферти ще се осъществи на 25.08.2014 г. 
от 9:00 ч. в сградата на Българска федерация ски с адрес гр. 
София, бул. „България” № 81 В, ет. 2
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/08/2014 дд/мм/гггг
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