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 II.  
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BG-София: 03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 

Услуги 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

Министерство на туризма, ул. Съборна № 1, За: Красимира Карчева, Република 

България 1000, София, Тел.: 02 9046812, E-mail: K.Karcheva@tourism.government.bg 

Място/места за контакт: дирекция АПОЧР 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tourism.government.bg. 
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Адрес на профила на купувача: 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/archive//bg/competitions/osi

guryavane-na-samoletni-bileti-za-prevoz-napatnici-i-bagaj-i-sapatstvashti-uslugi-pri-

slujebnite-patu-940-c341-1.html%3Fp=e30=.html. 

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни 

подразделения 

Основна/и дейност/и на възложителя 

Друг: туризъмДруго (моля пояснете): туризъм 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

II.1) Описание 

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги 

при служебните пътувания на служители на Министерството на туризма” 

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 
Услуги 

Категория услуга: 3 

Публикуване на информацията:  

Място на изпълнение: административния адрес на Министерство на туризма 

Код NUTS: BG411 

ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество 

Договор за предоставяне на възложителя - Министерството на туризма (МТ) на услуга 

по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи 

услуги при служебните пътувания на служителите му. Услугата, предмет на възлагане, 

следва да обхваща превоз до всички дестинации в страната и в чужбина. При 

изпълнение на услугата, предмет на възлагане, изпълнителят трябва да има възможност 

да осигури при поискване от възложителя следните съпътстващи услуги: • Хотелски 

резервации и настаняване без дължима от възложителя комисионна, съобразени с 

размера на определените лимити за квартирните пари съгласно Наредбата за 

служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките 

в страната; • Да предоставя медицински застраховки на пътуващите, съобразени с 

изискваните за всяка държава застрахователни покрития; • Осигуряване на наземен 

транспорт – наем на автомобили, трансфер от летище до местоназначение и обратно; • 

Организиране на делови мероприятия и съпътстващи дейности. 

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 
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63510000 

Описание: 

Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги  

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 

Световната търговска организация 

НЕ 

 

II.2) Обща крайна стойност на договора/ите 

ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите 

Стойност 
150000 BGN без ДДС 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

ІV.1) Вид процедура 

ІV.1.1) Вид процедура 

Открита 

ІV.2) Критерии за оценка на офертите 

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите 

Икономически най-изгодна оферта с оглед на: 

Показател: Техническа оценка – оценяват се допълнителни предложения от участника, 

които ще доведат до подобряване на качеството и/или поевтиняване на услугата 

/бонуси, преференции и облекчени условия за Възложителя/; тежест: 20 

Показател: Финансова оценка; тежест: 80 

ІV.2.2) Използван е електронен търг 

НЕ 

 

IV.3) Административна информация 

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка 

ДА 

Обявление за обществена поръчка 

Номер на обявлението в ДВ 647150 от 06.02.2015 г.  

 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

ДОГОВОР № РД-02-29-81 / Обособена позиция №: / Заглавие:  

V.1) Дата на сключване договора 

13.08.2015 г.  



V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката 

08.06.2015 г.  

V.2) Брой на получените оферти 

5 

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя 

Атлас Травелс ЕООД, ЕИК 130026450, ул. Симеоновско шосе № 276, Република 

България 1000, София, Тел.: 02 9046812 

V.4) Информация за стойността на договора 

Първоначална прогнозна обща стойност на договора 
Стойност 150000 BGN без ДДС 

Крайна обща стойност на договора 
Стойност 150000 BGN без ДДС 

V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители 

НЕ 

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от 

фондове на ЕС 

НЕ 

VI.3) Процедури по обжалване 

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор 

18.08.2015 г.  

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са 

участвали обединения - и за членовете на обединението 

1. Пали Травъл ЕООД 2. Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 3. Меркурий 97 ЕООД 4. 

Атлас Травел ЕООД 5. ПосокаКом-България Ер ДЗЗД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Информация за сключен договор 
 


