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Приложение № 1б 
 

Техническа Спецификация 
 

за възлагане на обществена поръчка с Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и чл. 187 от ЗОП с 
предмет: 

 
„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И 
БАГАЖ  И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И 
ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ИИНЧ-БАН“. 

 
Обособена позиция 2 -  “Осигуряване на хотелско настаняване при служебни 
пътувания в страната и чужбина”: 

 Минимални технически изисквания, във връзка с осигуряване на хотелски 
резервации и настаняване: 

 
2.1. Участникът трябва да осигури приемането и изпълнението на заявки на Възложителя 

за хотелски резервации и настаняване, в рамките на работното време на ИИНЧ-БАН (от 9:00 
до 17:30 часа), а при необходимост по всяко време на денонощието, включително в 
извънработно време, почивни и празнични дни (24 часа/365 дни). 

2.2. При заявка от страна на Възложителя за хотелска резервация и настаняване 
Изпълнителят е длъжен да отговори писмено (на е-мейл, факс)  на заявката, включително 
извън работно време, в почивни и празнични дни, в срок до 3 (три) часа. 

2.3. При спешни случаи хотелските резервации трябва да се изпращат по електронна 
поща и в по-кратък срок. 

2.4. Когато е необходимо, хотелските резервации следва да бъдат предадени на 
Възложителя на хартиен носител (разпечатани) в рамките на един работен ден, а при спешни 
пътувания и в по-кратък срок. При невъзможност за издаване на електронни хотелски 
резервации Изпълнителят трябва да доставя за своя сметка заявените от Възложителя 
хотелски резервации на адреса на Възложителя: гр. София, ул. „акад. Георги Бончев“ бл. 6, 
ет. 5 и ет. 6 или на друг посочен от Възложителя адрес в град София. 

2.5. В отговора по всяка конкретна заявка за хотелска резервация Изпълнителят трябва да 
предложи най-малко два варианта за хотелско настаняване, като посочи хотел и крайна цена 
(възможно най-изгодна за Възложителя), съобразени с адреса на мястото на събитието и 
условията на резервацията. Вариантите за настаняване в хотел следва да включват хотелите, 
препоръчвани от организаторите на международни събития (при наличие на такива), или да 
бъдат на удобно разстояние от мястото на проявата. Препоръчително е предлагането на 
хотели с категоризация минимум 3 (три) звезди, в рамкити на разрешените командировъчни 
за съответните страни. Изпълнителят предоставя и информация за визовите изисквания на 
държавата, до която се извършва пътуването, ако има такива. 

2.6. В крайната цена за хотелско настаняване се включва цената за нощувка, която 
включва разходи за ползване на легло, закуска, отопление, осветление, баня, такси (градски, 
туристически и други) и данъци. Цените на вариантите за реализиране на настаняването не 
трябва да превишават лимитите по Наредбата за служебните командировки и специализации 
в чужбина, както и цените, предоставяни от съответния хотел на неговата страница в 
Интернет или цената „на рецепция”, за конкретните дати на настаняването. 

2.7. Възложителят има право да не приеме предложенията за хотелско настаняване на 
Изпълнителя, в случай че не го удовлетворяват, и да поиска нови варианти 

2.8. Изпълнителят трябва да даде писмено потвърждение (на е-мейл, факс) на хотелската 
резервация в срок до 3 часа от окончателния избор на хотел от страна на Възложителя. Да 
информира в горепосочените срокове Възложителя за номер на резервацията, име на хотел, 
точен адрес и контакти, брой на стаи с имената на служителите, цената на нощувка, срокът за 
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потвърждаване на резервацията и за издаване на ваучер, както и условията за промяна или 
анулиране на резервацията след издаден ваучер. 

2.9. Изпълнителят доставя хотелската резервация на Възложителя по електронен път в 
посочените срокове по т. 2.8.  

2.10. След потвърждение от страна на Възложителя за издаване на ваучер, Изпълнителят 
има задължението да потвърди плащането към доставчика, да издаде ваучера и 
придружаващите го документи, които да изпрати по имейл. 
 2.11. В случай на извънредни обстоятелства, непозволяващи осъществяването на 
съответния престой/нощувка, да уведомява Възложителя своевременно и да съдейства за 
възстановяването на стойността или за безплатна промяна при идентични условия. 

2.12. При възникване на проблем с хотелска резервация или настаняване, съответната 
страна уведомява другата страна, като Изпълнителят незабавно осигурява хотелска 
резервация или настаняване в друг равностоен хотел, отговарящ на изискванията на 
Възложителя. 

2.13. В случай на неосъществено хотелско настаняване (след направена 
резервация/издаден ваучер или друг документ от Изпълнителя), Изпълнителят се задължава 
да направи възможното за освобождаване от/или намаляване на евентуални санкции за 
Възложителя. 


