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България-София: Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
2018/S 098-224396
Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация
Услуги
(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 088-197582)
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
Централен орган за покупки
000695406
ул. „Г. С. Раковски“ № 102
София
1040
България
Лице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финансите
Телефон: +359 298592772
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Факс: +359 298592773
код NUTS: BG
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в
страната и чужбина

II.1.2)

Основен CPV код
63500000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи
рамково споразумение с 4 (четири) изпълнители със срок за предоставяне на услугата 24 месеца,
считано от датата на неговото сключване, но не по-рано от 1 януари 2019 г., с което да осигури самолетни
билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина
на служители от държавната администрация – органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от

25/05/2018
S98
http://ted.europa.eu/TED

- - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

1/2

ОВ/S S98
25/05/2018
224396-2018-BG

- - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура

2/2

Постановление № 385 на МС от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за
нуждите на органите на изпълнителната власт.
Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с
1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП.
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/05/2018
VI.6)

Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 088-197582

Раздел VІI: Промени
VII.1)
Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

VII.2)

Друга допълнителна информация:
Изречение второ на т. 3.1 от техническата спецификация и изречение второ на чл. 1, ал. 2 от проекта
на рамково споразумение се изменя, както следва: „По изключение индивидуалните възложители биха
могли да заявят билети за полети на нискотарифни авиокомпании в случай на необходимост“.
Текстът на т. 3.4 от техническата спецификация и чл. 23 от проекта на рамково споразумение се изменя,
както следва: „В случай на извънредни обстоятелства се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) №
261/2004 на ЕП и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване
и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети“.
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