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ТЕХНИЧЕСКА  СПЕДИФИIСАЩИsI 

за  общеетвеьа  поръчка  по  30П  „Осигуряванё  на  самолетни  билети  за  
превоз  на  пътници  и  багаж  при  служебните  пътувания  

в  страната  и  чужбина " 

ВВМц  „Н . Й . Вапцаров " осъществява  научната  и  международната  си  
дейност  чрез  ск.тgочване  на  договори  за  сътрудничество  с  научни  и  
образователни  институции  и  членува  в  редица  международни  .организации . 

Членството  на  училището  в  международни  организации , активното  
участие  на  преподаватели  и  обучаеми  от  училището  в  международни  научни  
конференции , в  европейски  проекти , в  Еразъм+ мобилности , както  и  в  
провеждането  на  морски  учебни  практики  на  чуждестранни  учебни  кораби  
предпоzага  постоянен  и  непрекъснато  нарастващ  обем  на  международни  
пътувания  със  самолет  на  представители  на  ВВМУ  „Н . Й . Вапцаров ". 

I. Пълно  описание  на  поръчката  

Н~стоящият  документ  съдържа  пълното  описание  на  обекта  на . 
поръчката , условията  и  изискванията  към  нейното  изпълнение . 
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1. Възложител  
Целта  на  тази  обществена  поръчка  е  ВВМУ  „Н . Й . Вапцаров " да  

скЛючи  договор  с  една  фирма  изпълнител  за  осигуряване  на  самолетни  билети  за  
превоз  на  пътници  и  багаж  при  служебни  пътувания  в  страната  и  чужбина  за  
период  от  две  години , считан  от  датата  на  сключването  му , или  до  изчерпване  на  
прогнозната  стойност  на  поръчката  - което  от  двете  събития  насrьпи  по -напред : 

2. Предмет  на  поръчката  
По  договора  на  ВВМУ  „Н . Й . Вапцаров " и  фирмата  изпълнител  ще  

бъдат  купувани  самолетни  билети  във  всички  категории  на  икономичната  класа , 
както  и  в  бизнес  класа , за  редовни  двупосочни  полети , както  и  за  еднопосочни  
при  необходимост . Едновременно  с  осигуряване  на  самолетни  билети  
изпълнителят  се  ангажира  да  предоставя  и  съответните  медицински  застраковки  
с  покритие  на  стойност  20000.00 (двадесет  киляди ) лева . 

3. Прогнозна  стойност  
Прогнозната  стойност  на  поръчката  е  70 000.00 лв . без  ДДС ; 84 000.00 

лв . с  ДцС . 

4. Условия  за  ефективното  изпълнение  на  поръчката  

4.1. Техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  
Потенциалният  изпълнител  следва , да  представи  на  възложителя  

техническо  предложение , в  което  подробно  да  опише  ползваните  от  него  
преференции  и  облекчени  условия , както  и  начина , по  който  ще  се  доказва  
тяхното  прилагане  в  хода  на  изпълнение  на  договора . НеоСходимо  е  той  да  
декларира  възможност  и  готовност  за  покриване  на  всички  заявявани  от  
възложителя  дестинации  на  територията  на  целия  свят . 

4.2. Осигуряване  на  директни  полети  
Потенциалният  изпълнител  по  договора  е  задължен  да  осигурява : 
- и:згодни  и  удобни  полети , във  всички  дни  от  седмицата ; 
- по  всички  дестинации , конкретизирани  от  възложителя ; 
- по  възможност  директни  или  с  минимален  брой  прекачвания  с  

максимално  кратки  и/или  съобразени  с  целите  на  пътуването  
престои ; 

- по  редовни  вътрешни  и  международни  линии , предимно  в  
икономична  класа ; 

- възможност  за  приемане  на  заявки  в  работно  и  извънработно  време , 
включително  през  почивни  и  празнични  дни , по  24 часа  в  
денонощие , 365 дни  в  годината . 

4.3. Реакция  при  получаване  на  заявка  за  осигуряване  на  самолвтен  
билет  

Изпълнителят  се  задължава  да  осидури  бърза  реакция  след  подаване  на  
конкретна  заявка  за  пътуване , като  за  в~яко  пътуване  предложи  оптимални  
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маршрути  с  най -подходящи  връзки  при  възможно  най-ниската  цена  на  пазара  
към  момента  на  заявката .. 

Изпълнителят  следва  да  отбележи  в  резервацията  при  конкретна  заявка  
предпочитаното  от  възложителя  място  в  самолета , както  и  да  направи  всичко  
възможно  за  получаването  на  съответното  потвърждение  за  него  от  
авиокомпанията , ако  съществува  такава  опция . 

Изпълнителят  се  задължава  да  осигури  възможност  за  приемане  на  
заявки  в  работно  и  извънработно  време , включително  през  почивни  и  празнични  
дни , по  24 часа  в  денонощие , 365 дни  в  годината . 

4.4. Конфиденциалност  
Изпълнителят  по  договора  се  задължава  да  гарантира  пълна  

конфиденциалност  на  извършваните  пътувания  (дати , маршрути , превозвачи ). 

4.5. Извънредни  обстоятелства  
В  случай  на  извънредни  обстоятелства , независещи  от  възложителя  

или  лицата , за  които  е  закупен  билета , които  не  позволяват  осъществяването  на  
полета  (неблагоприятни  атмосферни  условия , стачки  на  авиокомпании  и  др .), 
изпълнителят  е  длъжен  да  осигури  безплатно  презаверяване  на  билета  на  
пътника  за  първия  възможен  полет  по  същия  маршрут , при  съгласие  от  страна  на  
пътника  или  възложителя . В  случай  на  невъзможност , или  несъгласие  от  страна  
на  възложителя , изпълинтелят  осигурява  безплатно  пре -маршрутиране  на  
пътника  чрез  алтернативен  полет (и) или  въ3становява  стойността  на  закупения  
билет . 

II. Оеновни  деrrинации  

Основните  дестинации  от  летището  на  гр . Варна , по  които  се  
извършват  пътувания  на  служителите  и  обучаемите  от  ВВМУ  „Н . Й . Вапцаров " 
са  посочени  в  следния  списък : 
N2 

по  
ед  

Дестинация  
J\2 

по  
ед  

Дестинация  
J\2 

по  
ед  

Дестинация  

І . Алжи  (ALG) 15. Истанбул  (IST) 29. Пиза  PSA 
2. Амстердам  (AMS) 16. Киев  (КВР ) 30. Шанхай  (PVG) 
3. Атина  (_АТ  17. Каунас  (KUN) 31. Роте  дам  (RTM) 
4. Ба  свлона  (BCN) 18. Кувейт  (KWI) 32. Синг 	(SIN 
5. Бе  ген  (BGO) 19. Лондон  (LHR) 33. София  (SOF) 
6. Б  юксел  (BRU) 20 . Мадрид  (MAD) 34. Тенерифе  (TFS) 
7. Батуми  (BUS) 21. Матгга  (MLA) 35. Виена  (VIE 
8. Балтимо  (BWI) 22. Неалол  (NAP) 36. Виго  (VGO) 
9. Париж  (CDG) 23. Токио (NRT) 37. Вилнюс  (VNO) 
10. Ханя , Крит  (CHQ) 24. Одеса  (ODS) 38. Ва  шава  (WAW) 
11. Баку  (GYD) 25. Корк  (ORK) 39. Ванкувъ  (YVR) 
12. Рим  (FCO) 26. Осло  (OSL) 
13. Гдиня  (GD1V) 27. : Пекин  (РЕК  
14. Вашингтон  (IAD) 28. Палма  де  Майорка  

(PMn 
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Посоченият  списък  е  примерен  и  не  ангажира  възложителя  със  закупуване  
на  самаzетни  билети  по  изброените  дестинации , нито  го  ограничава  да  закупува  
билети  само  в  рамките  на  изброените  дестинации . 

Ш . Срокове  и  места  за  изпълнение  на  услугите  по  договора  

1. Срокът  за  изпълнение  на  договора  е  две  години , считан  от  датата  на  
неrовото  сключване , или  до  изчерпване  прогнозната  стойност  на  поръчката  - 
което  от  двете  събития  насrьпи  по-напред . 

2. Срокът  за  изпълнение  на  заявката  е  до  един  час  от  потвърждаването  й , с  
възможност  за  изпълнение  и  в  по-кратки  срокове  при  извънредни  обстоятелства . 
Изпълнението  на  заявките  при  извънредни  обстоятелства , извънработно  време , 
почивни  и  празнични  дни , включително  доставката  на  самолетни  (електронни ) 
би:iети  ще  става  в  срок  предложен  от  изпълнителя , който  не  може  да: бъде  по - 
дъ,тъг  от  един  час  от  потвърждаване  на  заявката . 

Потенциалният  изпълнител  на  договора  следва  да  предлага  маршрути , 
които  са  с  най -подходящи  връзки  за  съответните  дестинации . В  отговор  на  всяка  
заявка  на  възложителя  той  трябва  да  предложи  най -малко  два  варианта  на  
т~рс;возвачи  и  директни  маршрути , а  при  невъзможност  за  такива  изпълнителят  
следва  да  предложи  недиректни  маршрути  с  минимален  брой  прекачвания  до  
съответната  дестинация  и  съобразени  с  условията  на  всяка  получена  от  
възложителя  заявка  (вкл . часови  диалазон ), Отговорът  на  конкретна  заявка  
(гредложение ) трябва  да  съдържа  възможните  варианти  за  реализиране  на  
пзтуването  при  заявените  от  възложителя  условия  (класа , категория  и  т .н .). 
Възложителят  си  запазва  правото  да  избере  съответен  вариант  като  потвърди  
здявката  или  да  откаже  възлагането  й  в  случай , че  нито  един  от  предложените  
варианти  не  е  подходящ  по  негова  преценка . При  искане  на  възложителя  
изпълнителят  предоставя  за  конкретната  заявка  до  3 варианта  на  маршрути  от  3 
авиокомпании , в  случаите , в  които  това  е  възможно . 

З . Промени  в  издадени  самолетни  билети  
Потенциалният  изпълнител  на  договора  следва  да  заяви  готовност  за  

приемане  на  заявки  за  промяна  на  самолетните  билети  от  възложителя , преди  
датата  на  полета , с  оглед  промяна  на  дата , като  се  имат  предвид  съответните  
такси  за  промяна  и  евентуална  разлика  в  тарифите . Изисква  се  към  
документацията  да  има  писмено  съгласие  към  възложителя . 

4. Място  на  изпълнение : самолетните  билети  ще  се  предоставят  по  
електронен  път  или  на  хартиен  носител  във  ВВМУ  „Н . Й . Вапцаров " или  на  
друго  посочено  от  възложителя  място  на  територията  на  гр . Варна , за  сметка  на  
изпълнителя . 

IV. Цени  и  начин  на  плащане  
ени  

1. При  изготвяне  на  ценовата  оферта  участниците  попълват  две  таблици : 
- в  първата  таблица  „Максимални  цени  по  основни  дестинации " 

участниците  предлагат  макеималии  брутни  тарифи  на  самолетните  билети  за  
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всяка  от  посочените  дестинации  в  таблицата  от  раздел  II. „Основни  дестинации ". 
Максималните  брутни  тарифи  на  самолетните  билети  се  отнасят  за  двупосочни  
билети  в  икономична  класа  и  се  формират  като  сума  от  посочената  от  
изпълнителя  максимална  нетна  цена  на  билета  и  указаната  от  него  максимална  
стойност  на  летищните  такси , такси  за  сигурност  и  други  такси  и  данъци , както  
и  такива  установени  от  местното  законодателство . 

- във  втората  таблица  „Такса  обслужване " участниците  предлагат  
максимален  размер  на  таксата  за  осигуряване  на  самолетен  билет  (такса  
обс .~ryжване ) за  двупосочно  пътуване  в  икономична  класа , съответно  за  
континентални  и  за  трансконтинентални  полети . 

Така  предложените  максимални  тарифи  на  самолетни  билети  и  
цените  на  таксите  за  обслужване  са  пределии  за  периода  на  действие  на  
договора . Те  могат  да  бъдат  намаляваин  прн  изпълнение  на  конкретните  
заявки  на  възложителя . 

При  посочване  на  максималните  тарифи  на  билети  в  икономична  класа  да  
се  има  предвид  икономична  класа  при  следните  условия : 

- с  право  на  промяна  на  издаден  билет  срещу  заплащане ; 
- без  право  на  възстановяване  стойността  на  билета . 

Критерий  за  сравняване  н  класиране  на  потеициалните  изпълнители  
на  поръчката  ще  бъде  предложената  най -ннска  средна  брутна  цена  на  
самолетни  билети  по  предложенцте  дестинации , сумирана  със  средната  цена  
на  таксата  за  обслужване . 

2. Крайната  цена  на  доставените  самолетни  билети  се  формира  на  база  на  
най -ниските  на  пазара  брутни  тарифи , предлагани  от  авиокомпании  към  момента  
на  подаване  на  предложение  от  изпълнителя  в  отговор  на  съответната  заявка  на  
възложителя  и  такса  обслужване . 

3. При  изпълнение  на  договора  изпълнителят  се  задължава  да  предлага  в  
отговор  на  всяка  заявка  най -ниските  на  пазара  брутни  тарифи , предлагани  от  
авиокомпании  към  момента  на  подаване  на  отговора , като  тази  цена  може  да  
бъде  проверявана  от  външен  експерт , чрез  извършване  на  периодична  насрещна  
проверка  на  минипиум  три  авиокомпании  по  минимум  три  броя  произволно  
събрани  издадени  самолетни  билети  за  пътуванията . Предложението  трябва  да  
съдържа : авиокомпания , маршрут , класата , номера  на  полета , часовете  на  
полетите  и  на  престоя , единични  цени  на  отделни  елементи  от  цената  и  обща  
крайна  цена , факти  от  значение  за  пътуването  (летища /терминали , условия  на  
тарифата , срок  за  потвърждаване  на  резервациите  от  индивидуалния  възложител  
и  др .). Крайната  цена  и  нейните  компоненти  се  доказват  с  разпечатка  от  
резервационната  система . При  представяне  на  отговора  (предложението ) въз  
основа  на  заявката  на  възложителя , изпълнителят  предлага  брутни  тарифи , които  
не  могат  да  надвишават  предложените  максимални  брутни  тарифи  за  самолетни  
билети  в  икономична  класа  съгласно  ценовото  му  предложение  по  сключения  
договор . : 	 ; 

4. В  случай , че  към  момента  на  изпращане  на  предложение  за  резервации , 
наличната  на  пазара  цена  е  по-ниска  от  предложената  от  него  по  договора , 
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/lзпълнителят  се  задължава  да  предложи  билет  на  най -ниската  пазарна  цена , т .е . 
гго -изгодната  от  двете  за  възложителя . 

5. За  дестинации , класи  и  категории , непосочени  в  раздел  II. „Основни  
дестинации ", изпълнителят  е  длъжен  да  предлага  при  всяка  конкретна  заявка  
чай -ниските  на  пазара  брутни  тарифи , предлагани  от  авиокомпании  към  момента  
на  подаване  на  офертата  от  изпълнителя  на  съответната  заявка . Най -ниските  
брутни  тарифи  се  доказват  от  изпълнителя  при  подаване  на  предложението  
чрез  представяне  на  разпечатка  от  резервационната  система , други  
документи  и/или  подробна  информация  от  авиокомпаьинте , предлагащи  
самолетни  билети  по  конкретната  дестиьация . 

б . Цените  на  билетите  се  определят  в  лева  за  икономична /бизнес  класа  към  
момента  на  подаване  на  предложението  от  изпълнителя  за  съответната  заявка . 
Изпълнителят  е  длъжен  при  определяне  на  цената  да  прилага  всички . валидни  
към  датата  на  пътуването  отсrьпки  на  авиокомпаниите  (седмичен  престой , 
уикенд  правило , сезонни  отсrьпки , минимален  престой  и  други  промоции ), 
бонусни  програми , както  и  преференциални  условия , които  авиокомпаниите  
предлагат  въз  основа  на  сключени  споразумения . 

7. Обект  на  сключения  с  изпълнителя  договор  може  да  бъде  и  доставката  
на  самолетни  билети  от  нискобюджетни  авиокомпании  (1ow-cost). 

Начин  на  плащане  
Плащането  на  самолетните  билети  .х  медицинските  застраховки  се  

извършва  в  български  лева , по  банков  път , в  срок  до  10 (десет ) дни  след  
представяне  на  следните  документи  за  издаден  самолетен  билет : 

- Фактура  за  стойността  на  такса  обслужванё  и  протокол  за  
стойносrта  на  самолетния  билет  и  медицинската  застраховка ; 

- Копие /отрязък  от  агентския  купон ; 
- Разпечатка  на  направената  и  потвърдена  резервация  с  калкулация  на  

крайг~ата  цена  на  билета , включваща  и  всички  дължими  такси ; 
- Копие  от  BSP report за  издадения  билет . 

ИЗГОТВИЛ : Старши  експерт  в  секция  „Международна  и  научна  дейност  " в  
отдел  „Учебна  и  научна  дейност " на  ВВМУ  „Н . Й . Вапцаров " 

ц . сл . 	 Димиrьр  Илиев  

СЪГЛАСУВАЛ : Служител  по  сигурност  на  информацията  

майор 	 Свилен  Петров  
, / 
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