Българска Федерация по Волейбол
София 1040, бул. "Васил Левски" № 75

www.volleyball.bg

тел: +359 2 902 6440

Изх.№ 692/02.08.2017 г.
До
Потенциалните изпълнители
по Рамково споразумение №628/22.06.2017 г.

ПОКАНА №1
за участие в процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от
ЗОП
с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за
нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/", ПРОЦЕДУРА
№1/02.08.2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 82, ал.4, т. 1. от ЗОП, моля да предоставите оферта за участие в
процедурата, съгласно следните изисквания:
I. Технически спецификации:
Общи положения
Заминаването и пристигането за всички дестинации е от и в София, България.
Видът класа за всички дестинации е икономична.
Видът билети за всички дестинации е двупосочни.
Предлагането на чартърни полети за всички дестинации е допустимо.
Важно! За дестинациите, за които са посочени повече от една дата за завръщане,
Възложителят е предвидил варианти в зависимост от прогреса на отбора в съответния
турнир, поради невъзможност този прогрес да бъде известен на етап процедура и
необходимостта отборът да се завърне след евентуалното му отпадане на даден етап.
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1. Дестинация №1 - Квалификация за световно първенство 3-ти кръг за Жени
Дестинация
Дата на пристигане
Дати на завръщане
Максимален брой пътници

Амстердам, Холандия
21.08.2017 г.
28.08.2017 г.
25

2. Дестинация №2 - Европейско първенство за Жени
Дестинация
Дата на пристигане
Дати на завръщане

Максимален брой пътници

Баку, Азербайджан
20.09.2017 г.
26.09.2017 г. или
28.09.2017 г. или
30.09.2017 г. или
02.10.2017 г.
25

3. Дестинация №3 - Световно първенство за Жени под 23 г.
Дестинация
Дата на пристигане
Дати на завръщане
Максимален брой пътници

Любляна, Словения
08.09.2017 г.
16.09.2017 г. или
18.09.2017 г.
25

4. Дестинация №4 - Европейско първенство за Мъже
Дестинация
Дата на пристигане
Дати на завръщане

Максимален брой пътници

Краков, Полша
22.08.2017 г.
29.08.2017 г. или
31.08.2017 г. или
01.09.2017 г. или
04.10.2017 г.
25

5. Дестинация №5 – Европейско първенство по плажен волейбол за мъже и жени
под 20 г.
Дестинация
Дата на пристигане
Дати на завръщане
Максимален брой пътници

Катания, о-в Сицилия, Италия
06.09.2017 г. до 12.00 ч.
11.09.2017 г.
7
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II. Максимален срок, за който Възложителят възнамерява да сключи договор/и.
До 10.10.2017 г.
III. Прогнозна стойност на поръчката
Прогнозната стойност и респективно сумата на договора, се изразява в число, чиято
максимална стойност не може да надвишава броя на превозите, умножен по броя на
пътуващите, умножен по предложената от участника единична цена за превози.
IV. Срок за получаване на оферти
До 14.08.2017 г., 17.00 ч.
V. Документи за попълване (приложения)
1. Ценова оферта по Образец 1
2. Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП по
Образец 2.
VI. Критерий за оценка
1. Офертите, представени от потенциалните изпълнители по рамковите споразумения, се
оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта” в процедурата по реда на
чл. 82 ал.4 от ЗОП.
Предлаганите полети следва да са /1/ директни, /2/ с едно прекачване, /3/ с две
прекачвания или /4/ с три или повече прекачвания.
Предлаганите цени следва да са единичната цена за един самолетен билет без ДДС.
Комплексната оценката (КО) с максимален брой точки 100 се изчислява по формулата:
КО = ТО + ФО
Методика за изчисляване на комплексната оценка за полети по дестинации на
територията на Европа
1. Техническа оценка - максимален брой точки 30
Техническа оценка (ТО) с максимален брой точки 30 се формира по следната скала за
оценяване:
Вид на полета

Брой точки

1.

Директен полет

30

2.

Полет с едно прекачване

15

3.

Полет с две прекачвания

5

3

4.

Полет с три или повече прекачвания

0

2. Ценова оценка (ЦО) с максимален брой точки 70 се изчислява по формулата.
ЦОmin
ЦО = --------- х 70
ЦО1
Където
ЦО1 е единичната цена предложена от участника за един самолетен билет без ДДС
ЦОmin e най-ниската предложена измежду всички участници единична цена за един
самолетен билет без ДДС
Методика за изчисляване на комплексната оценка за полети по дестинации
извън Европа
1. Техническа оценка - максимален брой точки 30
Техническа оценка (ТО) с максимален брой точки 30 се формира по следната скала за
оценяване:
Вид на полета

Брой точки

1.

Директен полет

30

2.

Полет с едно прекачване

20

3.

Полет с две прекачвания

10

4.

Полет с три или повече прекачвания

0

2. Ценова оценка (ЦО) с максимален брой точки 70 се изчислява по формулата.
ЦОmin
ЦО = --------- х 70
ЦО1
Където
ЦО1 е единичната цена предложена от участника за един самолетен билет без ДДС
ЦОmin e най-ниската предложена измежду всички участници единична цена за един
самолетен билет без ДДС
2. Класирането на участниците се извършва по броя на получените точки в низходящ ред.
3. Ако има оферти на участници, получили еднакъв брой точки, комисията процедира
съгласно чл. 58 от ППЗОП.
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VII. Други
1. Офертата (документите за попълване приложения 1 и 2) се представя в запечатана,
непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него
представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Опаковката
трябва да бъде надписана както следва:
гр. София 1113, ж.к. Изток ул. Незабравка 25 (ниско тяло на Парк Хотел
"Москва")
Сдружение Българска федерация по волейбол
Оферта за участие в ПРОЦЕДУРА №1/02.08.2017 г. на вътрешен конкурентен избор по
чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП по Рамково споразумение №628/22.06.2017 г. с предмет:
"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на
Българска федерация по волейбол /БФВ/"
Наименование на потенциалния изпълнител: ..............................
2. Възложителят предоставя пълен достъп до поканата и образците на своя интернет адрес
в раздел "Профил на купувача"
http://volleyball.bg/profil-na-kupuvacha.html

Приложения:
1. Ценово и техническо предложение
2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

С УВАЖЕНИЕ,
СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БФВ
Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД.
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