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BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”, бул. Ломско шосе 177, За: Любомир
Велков, България 1229, София, Тел.: 02 8981264, E-mail: udnzsofia@yahoo.com
Място/места за контакт: София, бул. Ломско шосе 177, кабинет на директора
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://soudnzsofia.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://soudnzsofia.bg/.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Организиране и провеждане на две петдневни екскурзии за ученици с увредено
зрение
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
63511000 (EA21)
Описание:
Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги (За/адаптиран
за хора със зрителни увреждания )
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Търси се туроператор за организиране и провеждане на две екскурзии за ученици с
увредено зрение както следва: Екскурзия І: по маршрут София – Сопот – Карлово –
Калофер – Казанлък – София; продължителност 5 дни; брой участници 50; период
на провеждане от 1 ноември до 15 ноември 2012 г.; максимална пакетна цена 23330
лева, която включва транспорт по маршрута за 50 души, екскурзоводско
обслужване, 4 нощувки за 50 души, 4 закуски за 50 души, 5 обяда за 50 души, 4
вечери за 50 души, входни такси за 50 души за посещаваните обекти, застраховка за
всички 50 участници Екскурзия ІІ: по маршрут София – Троян – Велико Търново –
Трявна – Габрово – София; продължителност 5 дни; брой участници 50; период на
провеждане от 28 март до 15 април 2013 г.; максимална пакетна цена 23330 лева,
която включва транспорт по маршрута за 50 души, екскурзоводско обслужване, 4
нощувки за 50 души, 4 закуски за 50 души, 5 обяда за 50 души, 4 вечери за 50 души,
входни такси за 50 души за посещаваните обекти, застраховка за всички 50
участници
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
46660 BGN
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МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Република България
NUTS:
BG4
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Допустими оферти са само тези, които покриват следните изисквания: - Кандидатът
трябва да притежава турагентски лиценз, туроператорски лиценз и застрахователна
полица отговорност на туроператора - Транспортната фирма (подизпълнител) да
бъде лицензирана - Автобусът, хотелите и заведенията за хранене да са
категоризирани
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
цена – с тежест 30% опит в предоставянето на туристически услуги на деца с
увреждания - с тежест 30 % категория на автобуса за пътуването - с тежест 20 %
категория на използваните хотели и заведения за хранене – с тежест 20 %
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
11/10/2012 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Публична покана, показатели за оценка на офертите и стандартизирана бланка за
оферта се намират на интернет адрес http://soudnzsofia.bg/
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
11/10/2012
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