РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма

Изх. № 26-Е-456
Дата 05.11.2012г.
ДО
.......................................................
…………………………………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на
самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на
служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма “
на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме
следното:
Въпрос 1:
Глава 4: Необходими документи (т.6)
Според тази точка, от нас се изисква да представим отчет за икономическото и
финансовото си състояние (Годишен финансов отчет за последните три години и
Справка за реализиран оборот от продажба на самолетни билети). От кого се издава
тази справка? Това наш вътрешен документ или трябва да бъде получена от съответен
орган?
Отговор:
Съгласно Документацията, раздел IV, Необходими документи, т.6 Доказателства
за икономическото и финансовото състояние на участника, участникът следва да
представи Справка за реализиран оборот от продажба на самолетни билети за
последните три години, който да е не по-малък от 2 000 000 (два милиона лева ).
Посочената в документацията Справка за реализиран оборот от продажба на
самолетни билети, е вътрешен документ, изготвен от участника.
Въпрос 2:
Глава 4: Необходими документи (т.7.4)
Според този въпрос, от нас се изисква документ за актуално членство в Billing
Settlement Plan –България, а единият от участниците в консорциума е туристическа
агенция, регистрирана и осъществява дейност според румънските закони и изисквания.
Въпросът ни е, възможно ли е поисканите от Вас документи за членство в БСП да са
издадени и заверени от румънските представителства- IATA Румъния, BSP Румъния?
Отговор:
Съгласно Документацията, раздел IV, Необходими документи,т. 7.4. се изисква
документ за актуално членство в Billing Settlement Plan (BSP)- България, удостоверяващ
за кои авиокомпании участникът има правото да продава самолетни билети. Доказва се
с разпечатка от BSP Link, заверена с надпис „Вярно с оригинала”, с подпис и печат на
участника или с документ, издаден или заверен от „ИАТА-клон София”.
Съгласно разпоредбата на чл.17, ал.5 от Закона за туризма, туроператорска или
туристическа агентска дейност може да се извършва и от лице, установено в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, ако при установяване на територията на

Република България представи копие от документ, удостоверяващ правото му да
извършва такава дейност, и удостоверение или друг документ от кредитна или
застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща
отговорността му за причинени вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно
неизпълнение на професионалните задължения
Въпрос 3:
Глава 4: Необходими документи (т.14)
Според насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в
процедурите за възлагане на обществени поръчки, участникът следва да представи
Декларация за автономност на своята оферта. Какво трябва да съдържа тази
декларация, имате ли някакви по-специални изисквания?
Отговор:
Съгласно Документацията, раздел IV, Необходими документи, т.14, В изпълнение
на Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за
възлагане на обществени поръчки, приети с Решение № 570/20.05.2010 г. на Комисията
за защита на конкуренцията, участникът следва да представи Декларация за
автономност на своята оферта (свободен текст).
С декларацията участниците следва да разкрият всички съществени факти
относно комуникациите, които са провеждали с конкуренти във връзка с участието в
процедурата, както и да заявяват, че са осведомени, че съгласуваното определяне на
офертите, представлява форма на тръжна манипулация, която е забранена от правото
на конкуренцията.
Декларациите следва да съдържат изчерпателна информация по посочените
въпроси, Възложителят не е поставил някакви други специални изисквания.
Въпрос 4:
Глава 5: Техническа спецификация (т.3.8)
Според тази точка, Възложителят трябва да получава автоматично електронните
билети от сървъра на Амадеус.Като за целта се изисква да бъде инсталиран терминал
на Амадеус на компютър на Възложителя. Амадеус е платена система. Кой ще поеме
разходите за месечни такси? Възможно ли е да обясните това изискване по-подробно?
Какви други алтернативни варианти има, освен инсталацията на терминал Амадеус?
Отговор:
Изискването на т.3.8 е задължително. Разходите за месечни такси са за сметка
на участника.

Въпрос 5:
Глава 5: Технически спецификации (т.3.10)
Според Глава 5, Вие изисквате изпълнителят да ви изпраща копие от BSP Reporta си. Но BSP Report е конфиденциален документ.Участникът издава средно около 250
самолетни билета на ден, а един BSP отчет обхваща период от 15 дни, т.е. в него има
около 4000 билета.Какъв друг еквивалентен документ можем да изпращаме?
Отговор: Възложителят изисква копие от BSP отчета, като извадка само за
закупените от МИЕТ самолетни билети, не съществува друг еквивалентен документ.
Въпрос 6:
Глава 5: Технически спецификации (т.3.12)
Според тази точка, Вие изисквате от нас при необходимост да
осигурим
въздушно карго за превоз на багаж на служители на МИЕТ и техните семейства. Ние
можем да осигурим превоз на личен багаж, според условията на авио компаниите. Но
тук става въпрос за превоз на големи товари (100) кг.Ще се ползват ли услугите на
специализирани логистични фирми? За тяхната услуга ще има и допълнително
заплащане, според техните стандарти.
гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: +3592 940 71
Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70, (+3592) 981 50 39
e-mail: e-docs@mee.government.bg

2

Отговор:
При необходимост, участникът може да
логистични фирми, за своя сметка.

ползва

услугите на специализирани

Въпрос 7:
Глава 5: Технически спецификации (т.3.16)
Според тази точка, от нас се изисква да осигурим преференциални цени на
самолетните билети
за служители на министерството и техните семейства при
пътувания от личен характер.Какво се има предвид под „преференциални цени“ на
самолетни билети, ползвани от служители на МИЕТ за лични цели? Прилагане на
определената в „Оферта – предложение за изпълнение“ такса за обслужване и за
личните пътувания на служителите ли?
Отговор: Под преференциални цени Възложителят има предвид цените
приложими за служебни пътувания, които следва да се прилагат в изключителни случаи
– например пътувания в чужбина за лечение на служителя или член на неговото
семейство.
С уважение:

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
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