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У   К    А   З   А   Н   И   Я 
 
 
 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  
 

ЗА  
 
 
 

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
 

„Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на 
служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина”  

 
 

По проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура 

по качество", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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ЧАСТ ІІ 

ГЛАВА І УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени 
поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в 
настоящата документация за участие.  

2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, за когото е налице поне едно от обстоятелства, посочени в чл. 
47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предложение първо), т. 3 и т. 5 и 
ал. 5 от ЗОП. 

3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а 
(предложение първо), т. 3 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за 
подизпълнителите. 

4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата 
по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предложение първо), т. 3 и 
т. 5 и ал. 5 от ЗОП с декларации, съгласно образците към настоящата 
документация. 

5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 
2 и 3 и ал. 2, т. 1, т. 2а(предложение първо) , т. 3 и т. 5 от ЗОП. 

6. Към датата на подаване на офертата участникът да не се представлява от лице на 
трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“ – докато заема длъжносттаи една година след 
напускането й. 

7. Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен трудов 
договор или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с 
лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“ – докато заема дъжността и една година след 
напускането й. 

8. Лице на трудово или службено правоотношение в Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“, докато заема съответната длъжност и една година след 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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напускането й, към датата на подаване на офертата от участника да не 
притежава дялове от капитала на участника. 

9. Към датата на подаване на офертата участинкът да няма сключен договор за 
консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в 
Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ – докато заема тази 
длъжност и една година след напускането й. 

10. Съответствието с поставените изисквания по т. 6-9 се доказва чрез 
представянето на декларация за липсата на горните обстоятелства по приложен 
образец, подписана от лицето, представляващо участника. 

11. Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност“ е Главна дирекция 
„Европейския фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. 

 
2. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. Възложителят предоставя достъп до документацията за участие на интернет 

адрес www.damtn.government.bg– раздел „Профил на купувача”. Информация за 
деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува на 
посочения интернет адрес. На него ще бъдат публикувани и разясненията на 
възложителя по документацията за участие. 

2. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата процедура са в писмен вид. 

3. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва 
по един от следните начини: 
 лично – срещу подпис или чрез входиране в деловодството на участника; 
 по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 
 чрез куриерска служба; 
 по факс; 
 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис;  
 чрез комбинация от тези средства. 

4. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел 
лице за контакти. 

5. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите 
и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален 
характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация. 

6. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. 
Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, 
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски 
тайни, с изключение на следните случаи: 

а) при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за 
сключения договор до Регистъра за обществени поръчки; 

б) когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си 
задължение да му осигури достъп до или предостави копие от протокола. В този 
случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, 
съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт 
или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

7. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 
връчват лично срещу подпис, или чрез входиране в деловодството на участника, или се 
изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс или 
по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис. 

 
3. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
1. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми 

по избор на участника: 
1.1.  депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 
1.2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. 
А) когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по 

следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор:  

Банка: БНБ ЦУ 
BIC: BNBGBGSF 
IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 
Б) гаранцията за участие е сума в размер на 2000 (две хиляди) лв.  
В) Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се 

представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-
малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът 
може да се удължава по искане на възложителя.  
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Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане 
задължително следва да бъде записано следното: 
„Гаранция за участие в процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и 
билети за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им 
пътувания в чужбина”  

Г) Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от общата 
максимална стойност на поръчката. Когато участникът избере гаранцията за 
изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: 

 е безусловна и неотменима; 
 е в полза на възложителя; 
 е със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на 

договора; 
 има възможност за нейното усвояване на части. 

Д) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.  
2. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция 
да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.  

3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

 
4. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 
Срокът на валидност на офертите в настоящата процедура е 260 (двеста и 

шестдесет) календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за 
представяне на офертите. 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат 
ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата.  

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни 
са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 
следната последователност: 

1. Решението за откриване на процедурата; 
2. Обявлението за обществена поръчка; 
3. Техническите спецификации и пълното описание на предмета на обществената 

поръчка; 
4. Указанията за участие в обществената поръчка; 
5. Проектът на договор за изпълнение на поръчката; 
6. Образците за участие в процедурата. 
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Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
 

 
5. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА 

 
1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва 

да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация. 
Офертата задължително трябва да включва пълния обем на обществената поръчка, за 
която участникът представя оферта. 

2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. 
3. Офертата следва да бъде представена на адрес гр. София, п.к. 1797, бул. „Г.М. 

Димитров“ № 52 А, ет. 1 „Деловодство“, преди часа и датата, посочени в обявлението 
като срок за представяне на офертите. 
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

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. Тези обстоятелства се 
отбелязват във входящия регистър. 

4. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата 
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди 
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 
офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането 
на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от 
Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез 
поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от 
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, 
посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и 
лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 
Пликът съдържа следните отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както 
следва: 

5.1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор от .........(името на участника)”, в който се 
поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за 
подбор на участниците.  
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5.2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката 
от......................................................(името на участника)“, в който се поставят документите, 
свързани с изпълнението на поръчката.  

5.3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена от ………………...(името на участника)“, който 
съдържа ценовото предложение на участника.  

В образец № 2 към документацията – Списък на документите – е посочено 
изрично кои от документите се поставят в пликове № 2 и № 3; всички останали 
документи трябва да бъдат поставени в плик № 1.  

Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е 
чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни 
физически и/или юридически лица, посочените в чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП документи 
се представят в официален превод на български език, а останалите изискуеми 
документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.  

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 
Министерство на външните работи на Република България за извършване на 
официални преводи.  

6. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от 
ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва 
съответствието с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.  

Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят 
чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху 
копието на документа се съдържа гриф “Вярно с оригинала”. Задължително следва да 
има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат, когато е 
приложимо. В случаите, в които участникът е обединение/консорциум, което не 
разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от 
партньорите в обединението/консорциума. 

7. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са 
задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените 
образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради 
несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.  

8. Ако в плик № 1 от офертата са приложени документи на чужд език, те трябва да 
бъдат придружени с точен превод на български език. Липсата на превод на документ 
от плик № 1 ще се счита за липса на съответния документ.  

9. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан 
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и текст „Допълнение/Промяна на оферта с входящ № ……. за участие в открита 
процедура с предмет …………..“ 

 
6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 
Офертата, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 1) и приложенията към нея се 
изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително 
съдържа следните документи: 
 
1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
представляващия участника (в оригинал) (Образец № 2); 

1.2. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 
1.2.1.  За юридически лица или еднолични търговци – копие от документа за 

регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър; За физически лица – копие от документа за 
самоличност. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК, 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически 
лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения 
за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 
държавата, в която са установени. 

1.2.2. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – 
акта за създаването му, подписан от лицата в обединението, в който 
задължително се посочва представляващият – в оригинал или в нотариално 
заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език 
се представя и в официален превод на български език). В акта за създаване на 
обединението изрично се посочва разпределението на дейностите, които 
всеки участник в обединението ще изпълнява. За участниците – обединения 
следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 

1.2.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно 
чл. 56, ал. 4 на ЗОП. 

1.3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, 
когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от 
представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от 
изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да 
съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 
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изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата 
и да представлява участника в процедурата. Пълномощното трябва да бъде 
нотариално заверено. Декларациите по точки 1.4 и 1.5 не могат да бъдат 
подписвани от пълномощник. 

1.4. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2а (предложение първо) и 5 
и ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения 
образец към настоящата документация (Образец № 3). Декларацията се 
подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от 
физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от 
подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен 
гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя 
се представя и в превод на български език. 

1.5. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП 
(оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към 
настоящата документация (Образец № 4). Декларацията се подписва от 
лицата, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП. Декларация се представя и от 
физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от 
подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен 
гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя 
се представя и в превод на български език. 

1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-
4.3.02-0001-C0001 - Образец № 5. 

1.7. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за 
икономическото и финансовото състояние на участника, техническите 
му възможности и квалификация, както и документите, с които те се 
доказват: 

 
1.7.1. Участникът трябва да има общ оборот от дейността си общо за предходните 

три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 600 000 
(шестстотин хиляди) лева без ДДС. 
Това обстоятелство се доказва с декларация, съдържаща информация за 
общия оборот (по образец № 6), реализиран от участника през последните 
три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът 
е учреден или е започнал дейността си. Декларацията трябва да бъде 
придружена от заверено копие от балансите и отчетите за приходите и 
разходите за последните три (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) години, когато 
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публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, в зависимост от датата, на която участникът е 
учреден или е започнал дейността си. 
 Забележка: Участниците не са длъжни да представят заверено копие от 
баланса и отчета за приходите и разходите в случаите, когато те са обявени в 
Търговския регистър, но са длъжни изрично да посочат това обстоятелство  в 
Списъка на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2) 

1.7.2. Участникът трябва да има реализиран оборот от предоставянето на услуги, 
които са предмет на поръчката, общо за предходните три (2010, 2011 и 2012 
г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си, в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лв. без 
ДДС. 
Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация (Образец № 6а), 
съдържаща информация за оборота от предоставяне на услуги, които са 
предмет на поръчката, реализиран от участника през последните три (2010, 
2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден 
или е започнал дейността си. 
Под „услуги, които са предмет на поръчката”, следва да се разбира 
осигуряване на самолетни билети“. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо 
лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат 
към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 
създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а документи се 
представят само за участниците в обединението, чрез които обединението 
доказва съответствието си с критериите за подбор, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 
2 от ЗОП. 
При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за 
икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, 
съобразно вида и дела на тяхното участие, а документи се представят за 
всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. 
 

1.7.3. Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано 
до датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-
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малко три договора за предоставяне на услуги, които са предмет на 
поръчката, всеки от които на стойност най-малко 100 000 (сто хиляди) 
лева.  

 
Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация  (Образец № 7), 
съдържаща списък на успешно изпълнените договори с предмета на 
поръчката през предходните три години, придружена с препоръки за добро 
изпълнение, издадени от възложителите, за всеки от договорите.  
Препоръките трябва да съдържат достатъчно ясна идентификация на 
договора, за който се отнасят и за предмета на този договор. Не се допуска 
представянето на препоръки за договори, които не са посочени в 
декларацията. 

1.7.4. Участникът трябва да бъде член или акредитиран агент на IATA 
(International Air Transport Association - Международна асоциация за въздушен 
транспорт). 
Това обстоятелство се доказва с представянето на заверен от участника 
документ, доказващ членство или акредитация на участника в IATA 
(International Air Transport Association - Международна асоциация за въздушен 
транспорт). 

1.7.5. Участникът да притежава валидна към датата на подаването на офертата 
оторизация за работа с BSP (Billing Settlement Plan) или еквивалент. 
Това обстоятелство се доказва с представянето на заверен от участника 
документ, доказващ въведена от участника организация на работа BSP (Billing 
Settlement Plan) или еквивалент. 

1.7.6. Участникът трябва да притежава оторизация за резервация и продажба на 
самолетни билети чрез глобална резервационна система „Амадеус“ или 
еквивалентна резервационна система 
Това обстоятелство се доказва с представянето на заверени от участника 
копия на действащ договор със съответната система („Амадеус“ или 
еквивалентна резервационна система) и  сертификати или равностойни 
документи, доказващи обучение на служители на участника за работа със 
същата система. 

1.7.7. Участникът трябва да притежава регистрация за администратор за лични 
данни.  
Това обстоателство се доказва с представянето на идентификационен номер, 
удостоверяващ вписването на участника в Регистъра на администраторите на 
лични данни. 
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1.7.8. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на 
офертата задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“. 
Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника 
копие на валидна към датата на подаване на офертата застрахователна 
полица „Отговорност на туроператора“, придружена от декларация (свободен 
текст), че при изтичане на валидността й преди изпълнение на договора, 
участникът ще поднови или ще продължи застраховката до прекратяване на 
договора. 
На основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП, Възложителят може да изиска от 
определения изпълнител преди сключване на договора да представи 
подновена/продължена застрахователна полица /анекс към такава, когато 
валидността на приложената в офертата застраховка е изтекъл 
междувременно. 

1.7.9. Участникът трябва да разполага с поне един стационарен офис за продажба 
на самолетни билети в гр. София. 
Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща 
локация на стационарния офис. ( Образец № 13) 

1.8. Документ за учредена/внесена гаранция за участие (оригинал) в 
съответствие с изискванията на раздел „Гаранции за участие и за изпълнение 
на договора”. 

1.9. Декларация за участие или неучастие на  подизпълнители ( Образец № 8). 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по 
чл. 56 ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията 
към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Представя се 
декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) – 
представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва 
декларация по образеца приложен към настоящата документация (Образец № 
9); 

1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за 
приемане на условията в проекта на договора– Образец № 10; 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2: 

Техническо предложение – следва да бъде изготвено по образеца от настоящата 
документация (Образец № 11) при съблюдаване на изискванията на 
техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за 
изпълнение на поръчката (в оригинал).  
 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3: 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Ценова оферта за изпълнение на поръчката (в оригинал). Подготвя се от 
участника по образеца за Ценова оферта (Образец № 12) 

 
Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за 

изпълнение на поръчката, в т. ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, 
съгласно действащото законодателство. 

Ценовото предложение трябва да бъде формирано при спазване на 
изискванията на Възложителя в глава III, т. 2 „Указания за формиране на 
ценовата оферта“ от настоящата документация.  

Всички стойности в Ценовото предложение на участника се изписват с цифри и с думи, 
с точност до втория знак след десетичната запетая, в български лева без ДДС.  

При несъответствие между изписването с цифри и думи на предложената 
цена, се взема предвид написаното с думи. 

Извън съответния плик № 3 с надпис “Предлагана цена от…………………….(името на 
участника)” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, 
които по какъвто и да е начин са включили в другите части от офертата си елементи, 
свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в 
процедурата. 
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ГЛАВА ІІ 
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1. Обект и предмет на поръчката 
 Обект на настоящата обществена поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 
от ЗОП. 

Предмет на поръчката е „Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид 
транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в 
чужбина” 

 
В предмета на възлаганата обществена поръчка се включва: осигуряването на 
самолетни билети (икономична класа) за превоз по въздух на пътници, осигуряване на 
билети за друг вид транспорт, възможност за осигуряване на медицински застраховки 
на служителите на ДАМТН. Предлаганите услуги трябва да са съобразени с нуждите и 
изискванията на Държавна агенция по метрологичен и техничен надзор.  

 
2. Техническа спецификация 

 
1. Участниците в процедурата трябва да предлагат билети само на такива въздушни 
превозвачи, които отговарят на изискванията на законодателството на Република 
България и правото на Европейския съюз за извършване на въздухоплавателни 
услуги (като наличие на валиден лиценз, свидетелство и други документи за 
упражняване на дейността, документи за задължителните застраховки и други) и да 
имат възможност за изпълнение на всички заявявани от възложителя дестинации на 
територията на целия свят. 
2. Участниците нямат право да предлагат варианти за пътуване и оферти, включващи 
полети на авиокомпании, на които е забранено да летят в европейското въздушно 
пространство поради недостатъчно ниво на сигурност. Актуален списък с тези 
авиокомпании се намира на Интернет адрес: http//ec.europa.eu/transport/air-
ban/list_en.htm. 
3. Възложителят ще подава заявки за резервация на самолетни билети минимум 15 
(петнадесет) дни преди датата на пътуването. При направена заявка за резервация на 
самолетни билети участниците в процедурата трябва да могат в рамките на 1 (един) 
час да изпратят на възложителя отговор с най-малко три конкретни предложения за 
пътуване, поне едно от които да е директен полет (ако има такъв по конкретния 
маршрут), а ако това е невъзможно – с минимален брой прекачвания. Възложителят 
ще потвърди заявката с избраното предложение в срок до два дни. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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4. Участниците в процедурата трябва да изпълняват потвърдената от възложителя 
заявка в срок до 1 (един) ден с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при 
извънредни обстоятелства. Информацията трябва да бъде изпратена по факс или на 
електронния адрес на Възложителя. 
5. В случай на извънредни обстоятелства, възникнали след закупуването на самолетен 
билет, непозволяващи осъществяването на полет от съответното пътуване или когато 
авиокомпанията – превозвач е наложила промяна (увеличение) в цените на 
самолетните билети (увеличени летищни такси или други обективни причини), 
участникът, определен за изпълнител, е длъжен да уведоми Възложителя 
своевременно и да съдейства за премаршрутиране на пътниците чрез съгласуване с 
авиокомпанията, както и за възстановяването на стойността на билета, чийто полет 
няма да бъде осъществен. 
6. Пътуванията трябва да се извършват с икономична класа, а участниците в 
процедурата се ангажират да уведомяват своевременно и да предлагат с предимство в 
продажба на самолетни билети на промоционални цени (когато авиокомпаниите 
определят такива) по бонусни програми, с намаления за групови пътувания, както и 
на преференциални условия (които авиокомпаниите предлагат въз основа на 
сключени споразумения) и да предоставят пълна информация за периода на действие 
на тези цени. 
7. При заявена от възложителя необходимост участниците в процедурата трябва  да 
могат да осигурят и билети за друг вид транспорт (икономична класа или 
еквивалентна на нея според вида на транспорта). 
8. Участникът, определен за изпълнител, трябва да има възможност и да предоставя 
медицински застраховки на пътуващите служители в чужбина. В случай на събитие 
(заболяване и лечение), ако медицинската застраховка не се признае в чужбина, 
разходите  се поемат от участника, определен за изпълнител. 
9. Участникът, определен за изпълнител, трябва да гарантира конфиденциалност 
(включително защита на личните данни) на извършваните пътувания (пътници, дати, 
маршрути, превозвачи и др.) и да не разкрива такава информация пред трети лица. 
10. Максималната цена, която може да заплати Възложителя за двупосочно 
пътуване в икономична класа на един служител е 1 200 (хиляда и двеста) лева. 
Тази цена включва нетната стойност на самолетния билет, такса обслужване, 
летищни, горивни и др. подобни такси, както и  цената на билетите за друг вид 
транспорт (ако конкретното пътуване налага ползването му). 
11. Цената на билетите, която се предлага в отговор на конкретна заявка на 
Възложителя трябва да се формира от предлаганата най-ниска цена на 
авиокомпаниите, валидна към датите на пътуване и да не надхвърля: 
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 предложената в ценовата оферта на участника максимална цена (нетна 
стойност на билета плюс такса обслужване) по съответната двупосочна 
дестинация + летищни, горивни и др. такси, и: 

 средноаритметичната стойност от минималните цени на билет за същата 
дестинация със същия брой прекачвания в деня на предложението в 
отговор на заявката на Възложителя, определена според информацията 
от два от следните сайтове  за предлагане на самолетни билети: 
http://www.esky.bg/ 
http://www.mmtravel.bg/samoletni-bileti.html 
http://samoletni.bg/bg/ 
Важно! В случай, че някой от туристическите оператори/агенции, 
предлагащ он лайн билети чрез някой от посочените сайтове, е подал 
оферта за участие в настоящата процедура и е избран на изпълнител, 
Възложителят ще определя средноаритметичната стойност според 
информация от другите два сайта (различните от тези на участника, 
избран за изпълнител) 

12. Заплащането на билетите от Възложителя ще се извършва по банков път в лева 
след издаването им от участника, определен за изпълнител, в срок до 30 дни след 
предоставяне на фактура/протокол (чл. 10, ал. 5 от ЗКПО) и оригинален 
билет/разпечатка на електронен билет. 
13. Цената на билетите трябва да бъде в български лева и да включва и доставката им 
до посочения от Възложителя адрес. 
14. При издаване на самолетни билети, в случаите когато заплащането им ще се 
извършва за сметка на организации в чужбина, участникът, определен за изпълнител, 
трябва да приема разплащания от чужбина по банков път и да представя фактури на 
чужд език (английски, немски, френски). 
15. Участникът, определен за изпълнител, трябва да може да освобождава 
Възложителя от тарифни глоби при смяна на дати на пътуване, връщане на закупен 
билет, поради възникнали извънредни обстоятелства, както и да предоставя 
възможност за ползване на бонуси (безплатни билети) над определена стойност на 
закупени билети за отделни дестинации. 
16. Участникът в процедурата трябва да осигурява възможност за приемане и 
изпълнение на заявки от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, а при извънредни 
обстоятелства да осигури възможност за обслужване и в извънработно време, почивки 
и празнични дни. 

 
3. Срок за изпълнение на поръчката 
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Възложителят ще сключи с участника, избран за изпълнител, договор за осигуряване 
на билетите, предмет на поръчката, за срок до 31.12.2015 г. или до изчерпване на 
сумата, посочена в т. 4 от настоящата глава като максимална стойност на поръчката.  

 
4. Максимална стойност на поръчката 

 
Стойността без ДДС на възлаганата обществена поръчка е до 203 400 (двеста и 

три хиляди и четиристотин) лв., от които 128 400 (сто двадесет и осем хиляди и 
четиристотин лева) лв. се осигуряват за сметка на проект „Укрепване на надзорните и 
контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като 
елемент от националната инфраструктура по качество“ – Договор BG161PO003-4.3.02-
0001-C0001, а сумата от 75 000 (седемдесет и пет хиляди) – се осигурява за сметка на 
бюджета на Възложителя. 

 
5. Изисквания за публичност 

 
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме 

всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на 
Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за 
информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията 
№1828/2006 и Приложение №1 към него. 

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и 
визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с 
мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и 
наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма " Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика " 2007-2013, на английски и 
български език.  

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава: 

 Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и 
отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор 
в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и 
които да подлежат на точно идентифициране и проверка;  
 Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на 
извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че 
действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно 
възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи 
приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и 
други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, 
касови бележки и др.  
 Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от 
предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след 
приключването на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика ” 2007-2013. 

 
 

ГЛАВА ІV 
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
 

1. Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП,  като Възложителят ще сключи договор с участника, предложил най-ниска 
претеглена цена. Методиката за изчисление на претеглената цена е посочена в т. 3 от 
настоящата глава.   

 
 

2. Указания за формиране на ценовата оферта 
 
При подготовката на ценовата оферта участниците следва да се ръководят от следните 
изисквания на Възложителя: 

 
2.1. Оферираната от участниците максимилна цена на самолетния билет за 
съответната двупосочна дестинация (колона 2 от таблицата в ценовата оферта) следва 
да включва сбора от максималната нетна цена на билета за съответната 
двупосочна дестинация и стойността на такса обслужване и без да включва 
летищните такси, такса гориво, такса сигурност и други такси (когато има такива), 
свързани с въздушния превоз и установени от местното законодателство. 
2.2. Оферираната максимална цена в колона 2 от таблицата в ценовата оферта следва да 
е за икономична класа и престой 2 дена. 
2.3. Дестинациите по колона 1 от таблицата в ценовата оферта са най-често 
използваните от Възложителя и тегловия коефициент, посочен в методиката за 
изчесление на претеглената цена (т. 3 от настоящата глава), е формиран именно с оглед 
на честотата на използване на съответната дестинация.  

http://www.opcompetitiveness.bg/
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2.4. Участниците следва да оферират цени само за директни полети по дестинациите 
в  колона 1 от таблицата в ценовата оферта. Офертите, съдържащи цени за полети с 
прекачвания, няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени. 
 
Възложителят напомня, че в т. 10 от техническата спецификация е заложено следното 
изискване към изпълнението на услугата, което ще залегне в договора за изпълнение 
на поръчката:    
Максималната цена, която може да заплати Възложителят за двупосочно пътуване на 
един служител в икономична класа, е 1 200 (хиляда и двеста) лева. Тази цена 
включва нетната стойност на самолетния билет, такса обслужване, летищни, горивни 
и др. подобни такси, както и цената на билетите за друг вид транспорт (ако 
конкретното пътуване налага ползването му). 
 

 
3. Методика за изчисление на претеглената цена 
 
Възложителят ще изчисли претеглената цена на всяка една оферта по идентичен 
начин, а именно по посочения начин: 
 

дестинация Максимална 
цена за 

икономична 
класа (лева) 

2 дни престой 

Теглови 
коефициент 

Претеглена 
цена по 

съответната 
дестинация 

София – Брюксел – София  М1 К1=0,75 П1= M1 x K1 
София – Прага – София  М2 К2=0,1 П2= M2 x K2 
София – Берлин – София  М3 К3=0,05 П3= M3 x K3 
София – Лондон – София М4 К4=0,05 П4= M4 x K4 
София – Париж – София  М5 К5=0,05 П5= M5 x K5 

 
Претеглената цена (П1 – П5) по всяка от 5-те дестинации в таблицата се получава по 
формулата в последната колона от таблицата, т. е. като оферираната максимална цена 
за съответната дестинация (М1 – М5) се умножи по съответния теглови коефициент за 
дестинацията (К1 – К5) 
   
Общата претеглена цена на всеки участник  (ОПЦ) се изчислява по формулата: 
ОПЦ = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 
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Комисията класира участниците по реда  на получените общи претеглени цени, като на 
първо място се класира участника, предложил най-ниската обща претеглена цена.   
 
В случай, че предложената най- ниска обща претеглена цена се съдържа в две или 
повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 
между класираните на първо място оферти. 
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