
УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

в публична покана с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и 

багаж, хотелско настаняване и съпътстващи услуги при служебни пътувания на 

служителите на ИА „Железопътна администрация“, организация на семинари и 

информационни събития“ 

 

I. Общи положения 

Настоящите указания са изготвени с цел да Ви помогнат да се запознаете с условията на 

процедурата и да подготвите своите оферти за участие по реда на глава „8а“ от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

Възложител: Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА), ЕИК 

130663221, адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 5.  

Правно основание: чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

Условия за допустимост за участие: 

В процедурата при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител за 

сключване на договор с предмета, посочен в т. II, може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на 

изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и обявените 

изисквания от Възложителя. 

Не може да участва в публичната покана лице, при което е налице някое от 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и ал. 5 от ЗОП 

При подаване на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоятелства по чл. 47, 

ал. 1, 2 и 5 от ЗОП с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, която се попълва, подписва и 

подпечатва от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съгласно приложените образци. 

Критерий за избор на изпълнител: "икономически най-изгодна оферта”.  

Лице за контакт: 

Мария Стефанова - директор на дирекция „Административно-правно и финансово 

стопанско обслужване“, тел: 02 9409378; 

II.  Описание на предмета на услугата 

1.  Предмет на услугата: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и 

багаж, хотелско настаняване и съпътстващи услуги при служебни пътувания на 

служителите на ИА „Железопътна администрация“, организация на семинари и 

информационни събития“. 

3.  Технически изисквания: Информация относно предметът, обхватът на услугата и 

изискванията към участниците са посочени в „Техническо задание“ за изпълнение на 

поръчката (Приложение № 2). 

4.  Прогнозна стойност на настоящата поръчка е: 60 000 (шестдесет хиляди) лв. без ДДС. 

4.1.  Ценовото предложение на участника, следва да бъде представено съгласно 

Приложение № 5. 



5.  Критерий за възлагане: "икономически най-изгодна оферта”. 

Офертите на участниците ще бъдат оценявани по представената методика в Приложение 

№ 3 „Методика за оценка на офертите“. 

6.  Място за изпълнение на поръчката: гр. София, 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 5. 

III.  Срок на договора: 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора. 

IV.  Съдържание на офертата: 

Офертата трябва да съдържа следните документи: 

1. Оферта за участие, съгласно Приложение № 1; 

2. Техническо предложение, съгласно Приложение № 4; 

3. Ценово предложение, съгласно Приложение № 5; 

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, 

т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, съгласно Приложение № 6; 

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, съгласно Приложение № 7; 

6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, съгласно Приложение № 8; 

7. Копие от документ, доказващ регистрацията като туроператор по смисъла на Закона 

за туризма; 

8. Копие от документ, удостоверяващ членство в IATA или акредитация от IATA за 

продажба на самолетни билети; 

9. Актуално извлечение от Billing Settlement Plan (BSP) линк; 

10. Копие от документ, доказващ правото на участника да резервира, издава и продава 

самолетни билети чрез глобална резервационна система (Амадеус, Галилео, 

Уърлдспан, Сейбър или еквивалент) към датата, посочена като краен срок за 

получаване на оферти; 

11. Заверено от участника копие от документ, удостоверяващ професионалната 

отговорност на IATA агентите за издаване на документи за пътнически въздушен 

превоз - валидна застрахователна полица към момента на подаването на офертата или 

договор за задължителна застраховка към IATA към момента на подаване на офертата 

или валидна банкова гаранция за обезпечаване на професионалната отговорност на 

IATA агентите за целия срок на договора; 

12. Декларация, че участникът разполага с онлайн резервационна система с възможности 

за резервации на хотели в страната и чужбина; 

13. Копие от документ, удостоверяващ квалификацията на лицата, съгласно т.1.8. от 

„Техническо задание“; 

14. Декларация, че участникът разполага с персонал по т. 1.8. и т. 1.9. от „Техническо 

задание“; 

15. Списък на основните договори, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен 

от удостоверения за добро изпълнение от получателите на услугите; 

16. Копие от документ, удостоверяващ, че участникът е регистриран като администратор 

на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 

17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверени 

копия с подпис и печат.  



V. Срок за получаване на офертата: 

Офертите на участниците ще се приемат на фронт-офиса на ИАЖА, София 1000, ул. „Ген. 

Йосиф В. Гурко“ № 5 до 17:00 часа на 11.05.2015 г. 

VI.  Срок за валидност на офертата: 

Офертите, които са представени трябва да бъдат със срок на валидност най-малко 90 

календарни дни, който започва да тече от датата на представяне на офертите. 

VII.  Изисквания при изготвяне и представяне на офертата 

1.  Офертата на участника се представя в срока по т. V, в запечатан непрозрачен плик от 

участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

2.  Офертите трябва да бъдат адресирани до ИАЖА, София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко“ № 5. 

3.  Върху плика с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност - актуален факс и електронен адрес, както и следното означение:  

За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за възлагане на поръчка с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелско настаняване и 

съпътстващи услуги при служебни пътувания на служителите на ИА „Железопътна 

администрация“, организация на семинари и информационни събития“. 

4.  Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. 

5. Непълни оферти няма да бъдат разглеждани. 

VIII. Приложения към Указания за кандидатстване: 

1. Оферта за участие, съгласно Приложение № 1; 

2.  Техническо предложение, съгласно Приложение № 4; 

3.  Ценово предложение, съгласно Приложение № 5; 

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1, 

2, 4 и 5 от ЗОП, съгласно Приложение № 6; 

5.  Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, съгласно Приложение № 7; 

6.  Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, съгласно Приложение № 8; 

7. Договор 

IX. Срок за отваряне на офертите: 

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 12 май 2015 г. от 15:00 часа в сградата на 

ИА „Железопътна администрация“, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 5, зала 517, ет.5. 


