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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00125
Поделение: ________
Изходящ номер: OX VII - 1403 от дата 02/12/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Адрес
Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов"
Град Пощенски код Страна
София 1700 Р България
Място/места за контакт Телефон

02 8060219
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Иво Георгиев
E-mail Факс
opit@mgu.bg 02 9624940
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mgu.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=115

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Предмет на на настоящата поръчка е осигуряване на самолетни 
билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания на служители на Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски”, както и на други съпътстващи услуги при необходимост –
хотелски резервации, наем на автомобил и/или трансфер.

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

Осн. предмет 63512000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
За определяне приблизителния обем на обществената поръчка трябва 
да се имат предвид следните количества закупени от Минно-
геоложки университет „Св. Иван Рилски” самолетни билети през 
последните 2 (две) години, както следва:
- за 2013 г. – 21 /двадесет и един/ броя;
- за 2014 г. – 17 /седемнадесет/ броя.
Прогнозна стойност
(в цифри): 25000.00   Валута: BGN
Място на извършване
гр. София, Студентски град код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците следва да имат необходимата регистрация по чл. 
17, ал. 1 от Закона за туризма за извършване на туроператорска 
и/или туристическа агентска дейност.
2. Участниците следва да са членове на IATA или да притежават 
акредитация от IATA (акредитиран агент на IATA).
3. Участниците следва да имат действаща оторизация за работа в 
системата BSP от всички авиокомпании – членки на BSP България, 
валидна към датата на подаване на офертата.
4. Участниците следва да са вписани в „Регистъра на 
администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”, 
воден от КЗЛД, като администратор на лични данни.
5. Участниците следва да работят със системата „Амадеус“ или с 
друга система за резервация и продажба на самолетни билети.
6. Участниците следва да имат внедрена система за управление на 
качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на 
сертификация, сходен с предмета на поръчката.
7.  Участниците да имат внедрена и сертифицирана система за 
управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2005, с 
обхват съгласно предмета на обществената поръчка.
8. Участниците следва да имат изпълнени минимум 3 (три) услуги 
през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване 
на офертата си, с предмет еднакъв с предмета на обществената 
поръчка.
*Забележка: Под еднакъв предмет на доставката се разбира 
осигуряването поне на самолетни билети за превоз по въздух на 
пътници и багаж.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Брой закупени от Възложителя самолетни билети, при достигане 
на който участникът предоставя на Възложителя 1 (един) самолетен 
билет /независимо от дестинацията/ без такса за обслужване П1, с 
тежест 25%; 2. Предложена цена П2, с тежест 75%.
- Показател П1 – Брой закупени от Възложителя самолетни билети, 
при достигане на който участникът предоставя на Възложителя 1 
(един) самолетен билет /независимо от дестинацията/ без такса за 
обслужване. Точките на всеки от участниците се определят в 
съотношение към най-малкият предложен брой закупени от 
Възложителя самолетни билети, при достигане на който участникът 
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предоставя на Възложителя 1 (един) самолетен билет /независимо 
от дестинацията/ без такса за обслужване по следната формула: 
Б=10хБмин/Бп, където:
10 са максималните точки по показателя;
Бмин. е най-малкият предложен брой закупени от Възложителя 
самолетни билети, при достигане на който участникът предоставя 
на Възложителя 1 (един) самолетен билет /независимо от 
дестинацията/ без такса за обслужване;
Бn е броят закупени от Възложителя самолетни билети, при 
достигане на който участникът предоставя на Възложителя 1 (един) 
самолетен билет /независимо от дестинацията/ без такса за 
обслужване на n-тия участник. Точките по П1 на n-тия участник в 
комплексната оценка /КО/ се получават по следната формула: П1 = 
Б х 0,25, където 0,25 е относителното тегло на показателя.
- Показател П2 – Предложена цена.
Точките на участниците се определят в съотношение към най-
ниската предложена цена по следната формула:
Ц = (Ц1min/Ц1n x 0.60 + Ц2min/Ц2n x 0.30 + Ц3min/Ц3n x 0.10) х 
10 , където:
10 са максималните точки по показателя;
Ц1n - е предложената такса в лева за издаване на самолетен билет 
от съответния участник за полети към дестинации в Европа, Русия 
и Турция /мястото на излитане се намира в Република България, 
Европа, Русия или Турция/;
Ц1min е най-ниската предложена такса в лева за издаване на 
самолетен билет от съответния участник за полети към дестинации 
в Европа, Русия и Турция /мястото на излитане се намира в 
Република България, Европа, Русия или Турция/;
Ц2n е предложената такса в лева за издаване на самолетен билет 
от съответния участник за полети извън Европа, Русия и 
Турция /мястото на излитане е всяка точка на света/;
Ц2min е най-ниската предложена такса в лева за издаване на 
самолетен билет от съответния участник за полети извън Европа, 
Русия и Турция /мястото на излитане е всяка точка на света/;
Ц3n е предложената такса в лева за издаване на самолетен билет 
от съответния участник за полети в Република България /местата 
на излитане и кацане се намират в Република България/;
Ц3min е най-ниската предложена такса в лева за издаване на 
самолетен билет от съответния участник за полети в Република 
България /местата на излитане и кацане се намират в Република 
България/.
*Забележка: Предложените от участниците такса обслужване в лева 
без ДДС трябва да са положителни цели числа.
Точките по П2 на  n-тия участник в комплексната оценка /КО/ се 
получават по следната формула:
П2 = Ц х 0,75, където 0,75 е относителното тегло на показателя.
- Комплексната оценка КО на всеки участник се получава като сума 
от оценките на офертата на двата показателя, изчислени по 
формулата: КО = П1+ П2
*Забележка: При изчисляване на показателите П1, П2 и КО, техните 
стойности ще бъдат закръгляни до третия знак след десетичната 
запетая.

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/12/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
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Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
На сайта на Минно-геоложкия университет се намира документацията 
за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА 
ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 
ИВАН РИЛСКИ””.
Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за 
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: 
„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ 
И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН 
РИЛСКИ”” ще проведе заседание според разпоредбата на чл. 68, ал. 
3 от ЗОП, на което да разгледа и оцени офертите на участниците, 
на 12.12.2014 г. от 10:00 часа в зала 69 в сградата на Ректората 
на МГУ „Св. Иван Рилски”, находяща се в гр. София, Студентски 
град”, ул. „Проф. Боян Каменов”.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/12/2014 дд/мм/гггг
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