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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 вътрешните работи - Дирекция "Международни проекти", ул. "6-ти
септември" № 29, стая 295, За: Иван Шаренков, България 1000, София, Тел.: 02 9827412, Email: dmp@mvr.bg, Факс: 02 9822818
Място/места за контакт: Дирекция "Международни проекти"
Общ адрес на възлагащия орган:
http://www.dmp.mvr.bg/Targove/EUFond_za_vrashtane/defuult.htm.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Основна/и дейност/и на възложителя
Обществен ред и сигурност
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 по въздух на пътници и багаж при пътувания в
чужбина
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: Мястото за предоставяне на билетите е гр. София.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество
Договор за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътниции багаж при
пътувания в чужбина, съфинансиран със средства от Европейски фонд за връщане и Фонд за
външните граници. Броят на самолетни билети, които ще трябва да бъдат осигурени, ще се
определя с конкретни заявки към изпълнителя.
ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
60000000, 60400000
Описание:
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги на въздушния транспорт
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
0 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: Претеглена цена на максималните цени на самолетните билети до всички
дестинации, посочени в техническата спецификация.; тежест: 50
Показател: Претеглена стойност на таксата за осигуряване на самолетен билет за пътуване
до всяка дестинация.; тежест: 50
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 15 от 15.12.2010 г.

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Договор №: ДЕС-13 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за възлагане на обществена
поръчка за нуждите на Дирекция "Международни проекти" - МВР в каческтвото й на
Отговорен орган по Европейски фонд за връщане и Фонд за външните граници с предмет:
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в
чужбина"
V.1) Дата на сключване договора
11.03.2011 г.
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.02.2011 г.
V.2) Брой на получените оферти
3
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
"Аргус травел" ЕООД; ЕИК: 831711574, ул. "Христо Белчев" № 3, България 1000, София,
Тел.: 02 9883311, E-mail: office@argustravel.com, Факс: 02 9885496
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 200000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
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
Поръчката е съфинансирана от Европейски фонд за връщане и Фонд за външните граници.
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

URL: http://www.cpc.bg.
VI.3.2) Подаване на жалби
Мотивираното решение, с което е обявено класирането на участниците и участника,
определен за изпълнител е изпратено до всички участници на 22.02.2011 г. Крайният срок за
подаване на жалби изтече на 7 март 2011 г. До горепосочения срок не бе подадена жалба.
VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор
14.03.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор

