BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален център по наркомании, ул.Пиротска № 117, За: Цвета Райчева,
Георги Георгиев, България 1303, София, Тел.: 02 9318111, Email: g.georgiev.ncn@abv.bg
Място/места за контакт: ул.Пиротска № 117
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncn-bg.org.
Адрес на профила на купувача: www.ncn-bg.org.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при
служебни пътувания
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
60000000, 60400000
Описание:
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги на въздушния транспорт
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
66000 без ДДС
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
66000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Участникът в процедурата трябва да разполага с прадставителство на
територията на гр. София, да осигури приемане и изпълняване на заявки от 8:00
до 18:00 ч. всеки работен ден. Предлаганите от участника маршрути за
пътуванията трябва да бъдат директни или с едно прекачване. Пътуванията
трябва да се извършват с икономична класа в максимално съответствие с
конкретната заявка на възложителя.Цените на самолетните билети се определят
въз основа на най-ниската предлагана специална цена от всички представени в
България авиокомпании, валидни към датата на закупуването им. Цената на
самолетните билети се заплаща в лева.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Предложена най-ниска цена по дестинация София, БългарияЛисабон,Португалия, с възможност и за други дестинации
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
17/10/2013 17:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Участниците в процедурата трябва да бъдат регистрирани като туроператори по
Закона за туризма и да представят следните документи:1. Декларация за липса
на обстоятелства по чл.47,ал.2 от ЗОП 2.Доказателства за икономическото и
финансово състояние по чл.50 от ЗОП 3. Първоначална оферта Офертата по
чл.101 а, ал.2 от ЗОП трябва да съдържа: 1. Данни на лицето, което прави
предложението, 2. Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101 б,
ал.1, т.3 , 3. Ценово предложение, 4. Срок на валидност, когато е приложимо.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
17/10/2013

