ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:

Реф. номер на поръчката:

Предоставяне на услуги, свързани с въздушен
транспорт при служебните пътувания на
служители на “Булгартрансгаз” ЕАД
190-112

Настоящият документ съдържа техническа спецификация, условия и изисквания към
изпълнението на поръчката.
1. Описание и обем на предмета на обществената поръчка:
1.1. Целта на обществената поръчка е предоставянето на услуги, свързани с въздушен
транспорт при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на
“Булгартрансгаз” ЕАД. Поръчката е за текущо изпълнение за срок 24 месеца от
сключването на договора.
За определяне приблизителния обем на обществената поръчка трябва да се имат предвид
количествата самолетни билети, закупени от “Булгартрансгаз” ЕАД през последните 3 (три)
години, както следва:
- за 2016 г. – 247 бр.;
- за 2017 г. – 229 бр.;
- за 2018 г. – 165 бр.;
- за 2019 г. (до момента) – 130 бр.
В срока на договора за изпълнение на поръчката броят на самолетните билети ще
съответства на реалните нужди на “Булгартрансгаз” ЕАД.
Пътуванията трябва да се извършват при пълно съответствие с конкретната заявка на
Възложителя и в съответствие с Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина.
Възложителят ще сключи договор с участника, класиран на 1-во място, съгласно
методиката за оценка на офертите. За всеки конкретен случай, Възложителят ще изпраща
заявка до изпълнителя, като ще избере предложението с по-ниска цена за директен полет,
съответно с по-ниска цена за полет с прекачване. Възложителят си запазва правото да
избере съответен вариант за реализиране на пътуването, дори и същият да не е с по-ниска
цена, ако вариантът отговаря в най-пълна степен на изискванията на Възложителя относно
времето за достигане до желаната дестинация.
1.2. Място на изпълнение на поръчката: в представителство/а на участника на територията
на гр.София, с изрично посочен в офертата адрес, като билетите се доставят в Централно
управление на „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, бул. «Панчо Владигеров» № 66, на
електронен адрес или на друго посочено от Възложителя място на територията на гр.
София (по изключение за всяка конкретна заявка).
1.3. Участникът трябва да осигури възможност за приемане на заявки по всяко време на
денонощието и изпълнението им, включително и при извънредни обстоятелства, в
извънработно време, както и в почивни и празнични дни.
1.4.Предлаганите маршрути да са директни, а при невъзможност - с минимален брой
подходящи връзки за съответните дестинации и с възможно най-благоприятните цени на
авиокомпаниите към датата на пътуването.
1.5. За всяка конкретна заявка, Изпълнителят трябва да предоставя отговор на
Възложителя по електронна поща до 40 (четиридесет) минути от получаването й, който да
съдържа всички възможни варианти за реализиране на пътуването (директни превозвачи и
такива с подходящи връзки), като посочва авиокомпания, класа, маршрут, часове, престой,

цена и др., а в случай, че заявката съдържа искане за трансфер и/или наем на автомобил
и/или медицинска застраховка - конкретно предложение за реализиране и цена.
1.6. Изпълнителят да отбелязва в резервацията при конкретна заявка предпочитаното от
Възложителя място, както и да направи всичко възможно за получаване на съответното
потвърждение за това от авиокомпанията.
1.7. Предоставянето на оригинали на разходооправдателни документи, протоколи и
самолетни билети на служителите на «Булгартрансгаз» ЕАД до Централно управление на
«Булгартрансгаз»ЕАД, е за сметка на Изпълнителя.
1.8. Цените на всички самолетни билети ще се определят въз основа на най-ниската
предлагана цена от всички представени в България авиокомпании, валидна към датата на
закупуването им, намалена с договорения процент отстъпка от стойността на самолетния
билет и увеличена с договорената такса за издаване на самолетен билет (такса
обслужване).
1.9. Изпълнителят се задължава, при определяне на цената по предходната точка, да
прилага всички валидни към датата на пътуването отстъпки на авиокомпаниите (седмичен
престой, уикенд правило, сезонни отстъпки, минимален престой и други промоции), бонусни
програми, намаления за групови пътувания, както и на преференциални условия, които
авиокомпаниите предлагат въз основа на сключени споразумения.
1.10. Изпълнителят оказва съдействие на пътника пред авиокомпаниите в случаите на
загуба на багаж.
1.11. При необходимост Изпълнителят осигурява наем на автомобили и трансфер.
1.12. При поискване Изпълнителят осигурява медицински застраховки на пътуващите,
съобразени с изискваните за всяка държава покрития.
1.13. Изпълнителят се задължава да води дневник за извършените услуги в изпълнение
предмета на договора. Дневникът да съдържа най-малко име на пътника, номер на билета,
дата на издаване, дестинация, дати на пътуването, цена след начислена отстъпка.
1.14. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, която му е станала
известна при и по повод изпълнението на договора.
1.15. При направена резервация, Изпълнителят се задължава да уведомява незабавно по
телефон и електронна поща Възложителя за предстояща промяна на ценовите нива по
всяка конкретна заявка.
1.16. Да се предоставя навременна информация за настъпили изменения в часове на
полетите или други промени, които биха довели до промяна или отказ от вече направена
резервация.
1.17. Възложителят потвърждава по електронна поща, факс или телефон избраната
резервация за пътуване.
1.18. Начин на плащане: по банков път, в лева (по курса на БНБ в деня на закупуване на
билета).
1.19. Плащането ще се извършва в срок до 10 дни след представяне в Централно
управление на "Булгартрансгаз" ЕАД на оригинален протокол за издадени самолетни
билети с отразени в него цени на отделните билети и договорения размер отстъпка от
стойността на самолетен билет, посочен на отделен ред и разпечатка на направената и
потвърдената резервация с калкулация на цената на билета, вкл. всички дължими летищни
такси или оригинална фактура за договорената/ите такса/и за издаване на самолетен/ни
билет/и (такса обслужване), издадена до последно число на месеца, за който са
предоставени услугите.
1.20. Изпълнителят извършва промяна или анулиране на издадени самолетни билети по
искане на възложителя, съгласно договорени специални изключения за изпълнителя с
авиокомпаниите (ако има такива), като предварително писмено е информирал възложителя

за всички обстоятелства около промените или анулирането – в това число пределни
срокове за корекции без настъпване или с минимални неблагоприятни последици за
възложителя.
2. Изисквания към участниците в процедурата:
2.1. Участниците в процедурата трябва да притежават валидно удостоверение за
регистрация за туроператорска/туристическа агентска дейност съгласно чл. 17, ал. 1 от
Закона за туризма.
2.2. Участниците в процедурата трябва да бъдат член на IАTA или да бъдат акредитирани
към IАTA и следва да притежават валидна оторизация за работа в системата Billing
Settlement Plan (BSP).
2.3. Участниците в процедурата следва да разполагат и да имат право да резервират,
издават или продават самолетни билети чрез глобална резервационна система (“Амадеус”
/Amadeus/ или “Галилео”/Galileo/ или “Уърлспан” /Worldspan/ или “Сейбър” /Sabre/), която
предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени
на самолетни билети.
2.4. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден сертификат за въведена
система за управление на качество по EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чийто обхват
са включени услуги по предоставяне на самолетни билети.
2.5. Участниците в процедурата трябва да бъдат регистрирани като администратор на
лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.
2.6. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден сертификат по ISO
27001:2013 или еквивалентен, в чийто обхват е включено управление на сигурността на
информацията, във връзка с предоставяне на самолетни билети.
2.7. Участника, следва да декларира, че в случай че бъде определен за изпълнител на
обществената поръчка, за нуждите на Възложителя ще осигури 24-часова телефонна
връзка зa обслужване в извънработно време, почивни и празнични дни
3. Изискуеми документи
Преди сключване на договор:
3.1. Копие от удостоверение за регистрация на туроператор/туристически агент по Закона
за туризма (заверено от участника копие).
3.2. Валиден Сертификат за въведена система за управление на качество по EN ISO
9001:2015 или еквивалентен, в чийто обхват са включени услугите, предмет на поръчката
(заверено копие от участника).
В техническото предложение на участника:
3.3. Валиден документ, удостоверяващ членството или акредитацията на участника в
IАTA. (заверено от участника копие).
3.4. Копие на валиден документ за оторизация за работа в системата Billing Settlement Plan
(BSP) (заверено от участника копие).
3.5. Документи, удостоверяващи, че участникът разполага и има право да резервира,
издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система (“Амадеус”
/Amadeus/ или “Галилео” /Galileo/ или “Уърлдспан” /Worldspan/ или “Сейбър” /Sabre/
(заверени от участника копия на договори, удостоверения и др.).
3.6. Удостоверение за регистрация от Комисията за защита на личните данни (заверено от
участника копие).
3.7. Валиден Сертификат по ISO 27001:2013 или еквивалентен, в чийто обхват е включено
управление на сигурността на информацията, във връзка с предоставяне на самолетни
билети.

