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І. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

 

 

 
ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 

 
 

Тръжна комисия към „Овергаз Мрежи” АД на основание утвърдена Инструкция за провеждане на 
търг за избор на доставчик на стока/услуга в групата ОВЕРГАЗ, Ви кани да участвате в ограничена 
процедура за възлагане на поръчка с предмет: 
 

„Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания  
за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД” 

 
Документацията за участие можете да намерите безплатно на електронен адрес: 
www.overgas.bg, в раздел „Тръжни процедури”, „Текущи тръжни процедури”. 
 
Документацията може да бъде получена и на хартиен носител - по пощата или на място, 
всеки работен ден от 900 до 1630 часа (и не по-късно от два работни дни преди крайния 
срок за представяне на предложенията) на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев” №5, за 
контакти: Мария Антова, тел. (+359 2) 428 3458. При получаване на документацията е 
нужно да представите копие от документ за внесена такса в размер на 6 (шест) лева 
с ДДС, преведена по банковата сметка на „Овергаз Мрежи” АД:  
IBAN (BGN):  
BG31 UNCR 9660 1009 1400 10; BIC: UNCRBGSF, в Уникредит Булбанк АД. 
 
Копие от документа за внесена такса можете да изпратите и на факс: (+359 2) 9621 724 
или на електронен адрес: procurement@overgas.bg. Таксата не подлежи на 
възстановяване. За издаване на данъчна фактура е необходимо да изпратите данните на 
фирмата и МОЛ. 
 
Краен срок за представяне на предложения за участие в процедурата – 17:30 
часа на 15.11.2019 г.  
 
Предложенията трябва да бъдат адресирани до: Тръжна комисия, „Овергаз Мрежи” АД, 
София 1407, ул. „Филип Кутев” №5, запечатани в непрозрачен плик и представени от 
кандидата или от негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка.  
 
Всички кандидати могат да присъстват на откритите заседания на  
Тръжната комисия за разглеждане и класиране на предложенията. 

 
 
Разходите за изготвяне на предложението са за сметка на Кандидата.  
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ІI. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Предмет на поръчката  
Поръчката включва осигуряване на самолетни билети по редовни и чартърни вътрешни и 
международни линии – за заявените от Възложителя дестинации. 
 
2. Вид на процедурата 
Поръчката ще се възложи по реда на ограничена процедура. Редът и условията, при 
които ще бъде избран Изпълнител на поръчката, са съобразени с вътрешнофирмен 
документ за провеждане на търг за избор на доставчик на стока или услуга - Инструкция 
за избор на изпълнител на СМР или доставчик на стока/услуга в Групата Овергаз - 
Инк 10.01.05. 
 
3. Срок за изпълнение на поръчката 
Въз основа на отправена от Възложителя заявка по телефон, факс, поща, електронен път 
/ел.поща/ или от куриер, Изпълнителят следва да представи предложение за изпълнение 
на всяка поръчка в срок до три часа, в рамките на работното време, с възможност за 
изпълнение и в по-кратък срок при извънредни обстоятелства. 
 
Осигуряването на необходимите услуги ще се извършва при условията на сключен 
договор между страните за срок от 1 година. 
 
 
4. Място на изпълнение на поръчката 
Самолетните билети следва да се изпращат на електронен адрес 
protocol_department@overgas.bg.  
 
5. Ограничения при изготвяне на предложението 
Предложението трябва напълно да отговаря на изискванията в документацията за участие 
в ограничена процедура.  
Не се допуска участие на подизпълнител при изпълнение предмета на поръчката. 
 
6. Изисквания към кандидатите 
Кандидатите следва да отговарят на всички изисквания, посочени в Заданието, 
(Приложение 1) към настоящата тръжна документация. 
 
7. Изисквания за качество 
Поръчката следва да се изпълни при спазване на изискванията, посочени в приложеното 
към настоящата документация Задание (Приложение 1). 
 
8. Цена  
Цените, посочени в Търговското предложение (Приложение 2), трябва да включват всички 
разходи на изпълнителя по изпълнение предмета на поръчката по настоящата процедура. 
Цените следва да бъдат твърдо фиксирани и неподлежащи на корекции до изтичане срока 
на договора. Начинът на плащане е посочен също в Търговското предложение.  
 
Договорът ще се сключи при цена и начин на плащане, посочени в Търговското 
предложение (Приложение 2). В договора не се попълва цена. 
 
9. Срок на валидност на предложението 
Срокът на валидност на предложението включва времето, през което кандидатът се 
обвързва с условията на представеното от него предложение. Срокът на валидност на 
предложението следва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни и започва 
да тече от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията. 
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10. Критерии за оценка на предложенията  
Оценяването и класирането на предложенията са описани в раздел V –  ОЦЕНКА И 
КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 

11. Място, ден и час за представяне на предложенията:  
София 1407, ул. „Филип Кутев” №5, ет. Партер, звено „Деловодство”, до 17.30 часа на 
15.11.2019 г.  
 
13. Кандидатите не трябва да имат неизпълнени договорни задължения към 
дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли. 
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ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  
 
1. При изготвяне на предложенията за участие в ограничената процедура за възлагане на 
поръчка, всеки кандидат трябва да се придържа точно към посочените в настоящата 
документация условия. 
 
В предложенията трябва да се използват приложените към документацията образци. 
 
2. Всички материали в предложението трябва да бъдат ясни и четливи. Всички разходи по 
изработването и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите. 
 
3. Тръжната комисия запазва в тайна имената на кандидатите и съдържанието на 
предложенията до деня, определен за отваряне на предложенията. 
 
4. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик, който съдържа 
посочените в тръжната документация документи на адреса на Тръжната комисия по един 
от следните начини: лично от кандидата или от негов упълномощен представител; по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер.  
 
Върху плика кандидатът посочва следната информация: 
 
Получател:  
Тръжна комисия на „Овергаз Мрежи” АД 
ул. „Филип Кутев” №5, звено „Деловодство” 
гр. София – 1407 
 
Предмет на процедурата:  
„Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания за нуждите на дружествата от 
Групата ОВЕРГАЗ”. 
 
Подател:  
Име на компанията-кандидат. 
Адрес за кореспонденция. 
Телефон, факс номер, електронен адрес. 
Лице за контакт 
 
5. Предложението съдържа посочените в тръжната документация документи, включващи: 
предложение; необходими документи; декларации; едностранно подписани от кандидата 
договор и Техническа спецификация, поставени в непрозрачен плик. В този плик се 
поставя отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, който съдържа 
попълнения образец на Търговското предложение (Приложение 2).  
 
6. При приемане на предложението от звено „Деловодство”, върху плика се отбелязват: 
поредният номер, датата и часа на получаването. Посочените данни се въвеждат в 
електронен регистър, след което на приносителя се издава документ с входящ номер. 
 
7. Срокът за представяне на предложенията за участие в процедурата е до 17:30 часа на 
15.11.2019 г. на адреса на Тръжната комисия, посочен по-горе. 
 
8. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от звено 
„Деловодство”. Не се приема предложение в плик, който не е запечатан, е с нарушена 
цялост или върху който не е изписана информацията по т.4, по-горе. 
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9. Кандидатите са длъжни да уведомяват Тръжната комисия за всички осъществили се в 
хода на процедурата промени в правното им състояние, в седемдневен срок от тяхното 
настъпване. 
 
10. След изтичане на срока за представяне на предложенията, Тръжната комисия 
определя датата и часа за провеждане на първото си открито заседание. Тръжната 
комисия уведомява писмено кандидатите за датата и часа на провеждане на открито 
заседание и ги поканва да присъстват при провеждането му. 
 
11. При провеждане на първото открито заседание Тръжната комисия отваря пликовете с 
предложенията на кандидатите (по реда на тяхното постъпване) и проверява дали 
представените документи отговарят на изискванията съгласно документацията. Тръжната 
комисия съставя протокол за извършените констатации и възлага изготвянето Оценка за 
съответствие на предложенията (по документи). Пликовете с надпис „Предлагана 
цена” не се отварят. 
 
12. Кандидати, които желаят да присъстват на открито заседание на Тръжната комисия, 
трябва да изпратят на посочения електронен адрес имената на техните упълномощени 
представители до 17:30 часа на деня преди, деня на провеждане на откритото заседание. 
В противен случай лицата не се допускат до заседанието. 
 
13. Тръжната комисия има право по всяко време да проверява заявените от кандидатите 
данни и факти. 
 
14. Тръжната комисия отстранява от участие в процедурата кандидат, който: 
а) не е представил някой от необходимите документи или представените документи не 
съответстват на условията, посочени в тръжната документация; 
б) е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително 
обявените условия от Тръжната комисия. 
 
15. Оценяването и класирането на предложенията ще бъде извършено по реда описан в 
раздел V – ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 
 
16. Председателят на Тръжната комисия представя на второто открито заседание, пред 
представителите на кандидатите, извършената Оценка за съответствие на 
предложенията (по документи). След това, Тръжната комисия извършва последователно 
следните действия: отварят се пликовете с надпис „Предлагана цена” и се обявяват 
предложенията на допуснатите кандидати; извършва се оценка на същите по критерия 
„най-ниска обща цена”; председателят на Тръжната комисия обявява класирането на 
кандидатите пред присъстващите.  
 
17. Тръжната комисия класира кандидатите, чиито предложения отговарят на 
предварително обявените условия.  
 
18. Тръжната комисия съставя протокол за класирането на кандидатите и в срок от три 
дни уведомява с писмо всички кандидати за извършеното класиране. 
 
19. Председателят на Тръжната комисия уведомява Възложителя за класирането на 
кандидатите и предлага на Възложителя да се сключи договор с кандидата, класиран на 
първо място. 
 
20. Кандидатът, класиран на първо място представя в срок от 10 (десет) работни дни от 
уведомяването за класирането Удостоверение от Националната агенция за приходи за 
липсата на задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК. 
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21. При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор, Възложителят 
може да сключи договор с кандидата, класиран на второ място. 
 
22. Определеният за изпълнител кандидат и Възложителят сключват договор, който 
трябва да съответства на съгласувания проект на Договор, част от Тръжната 
документация. Промени в Договора не се допускат. 
 
23. Тръжната комисия прекратява ограничената процедура за възлагане на поръчката и 
продължава същата като процедура на пряко договаряне, ако е подадено само едно 
предложение. 
 
24. Тръжната комисия прекратява процедурата за възлагане на поръчка с мотивирано 
решение и когато: 
24.1. Не са подадени предложения или няма допуснати кандидати. 
24.2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените условия. 
24.3. Всички предложения, които отговарят на предварително обявените условия, 
надвишават планираните финансови средства. 
24.4. Класираните кандидати последователно откажат да сключат договор. 
24.5. Отпаднала е необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 
съществена промяна в обстоятелствата, които Възложителят не е успял да предвиди, 
включително и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на 
поръчката. 
 
25. Всеки кандидат, който желае да зададе въпроси от технически или финансов 
характер, или свързани с условията за участие, трябва да ги изпрати на електронен 
адрес: procurement@overgas.bg до 3 (три) работни дни преди изтичане на срока за 
подаване на предложенията.  
 
Лице за контакти: Мария Антова, телефон: 02 428 3458. 
Тръжната комисия отговаря на писмено постъпилите от кандидат въпроси в срок до 2 
(два) работни дни от получаването им. Въпросите и отговорите се публикуват същия 
ден на интернет адрес: www.overgas.bg, в раздел „Тръжни процедури”, „Текущи тръжни 
процедури”. 
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ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  
 
Към предложението за участие в ограничената процедура трябва да бъдат приложени 
следните документи: 
 
1. Попълнени и подписани образци на:  
а) Едностранно подписано Задание (Приложение 1 – в 2 екз., същите да не се 
перфорират и подвързват в папки); 
б) Търговско предложение (Приложение 2);  
в) Техническо предложение (Приложение 3); 
г) Едностранно подписан договор (Приложение 4 – в 2 екз., същите да не се 
перфорират и подвързват в папки). 
 
2. Доказателства за икономическо и финансово състояние на кандидатите 
Всеки кандидат следва да представи Годишен финансов отчет (ГФО) за 2016, 2017 и 2018 
година, съдържащ информация за оборота и отчет за приходите и разходите, в зависимост 
от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Оборота за всяка 
една от последните три години, от дейности, аналогични на предмета на настоящата 
поръчка, не трябва да е в размер по-малък от прогнозната стойност на поръчката, а 
именно 100 000 лв.  
 
3. Доказателства за техническите възможности на кандидатите: 
3.1. Кандидатът да притежава удостоверение за регистрация за туроператорска или 
туристическа агентска дейност по Закона за туризма. 
3.2. Кандидатът да притежава валидна застраховка съгласно чл. 61, ал. 2, т. 4 от Закона 
за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане 
със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. 
3.3. Кандидатът да притежава валидна застраховка съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за 
Туризма (задължителна ежегодна застраховка „Отговорност на туроператора“ със 
застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането). 
3.4. Кандидатът да има изпълнени минимум 8 договора с корпоративни клиенти за 
извършени услуги (идентични на предмета на поръчката), през последните 3 (три) 
години. 
3.5. Кандидатът следва да бъде член на IATA и да има акредитация от IATA. 
3.6. Кандидатът следва да притежава действаща оторизация за работа в системата BSP от 
всички авиокомпании – членки на BSP България. 
3.7. Да притежава опит за работа с глобална резервационна система „Амадеус”, или с 
друга система за резервация и продажба на самолетни билети. 
3.8. Кандидатът следва да разполага с екип от минимум три лица, отговорни за 
изпълнението на поръчката с минимум 3 (три) години опит в резервацията и продажбата 
на самолетни билети. 
3.9. Всяко едно от лицата, отговорно за изпълнението на поръчката (по т. 3.8.) трябва да 
притежава сертификат, удостоверяващ IATA квалификация. 
3.10. Кандидатът да притежава валидна полица/банкова гаранция срещу риска от 
неплащане посредством системата BSP със застрахователен лимит/стойност, не по-малко 
от 100 000 лв. 
 
4. Декларация (свободен текст), че на кандидата не са налагани санкции за нарушаване 
на екологичното законодателство през последните 3 години или за периода на 
съществуване, ако компанията е нова. 
 
5. Декларация (свободен текст) за това, че кандидатът не предвижда участие на 
подизпълнител. 
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6. Декларация (Приложение 5) в потвърждение на това, че представеното Търговско 
предложение не представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде 
обявено на открито заседание на Тръжната комисия.  
 
7. Декларация (Приложение 6), че представените от кандидата документи са истинни, 
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически 
възможности; че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни 
задължения към дружества от групата на ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са 
изтекли. 
 
8. Декларация (Приложение 7) в потвърждение на това, че кандидатът: 
а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация; 
в) за липсата на задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК. 
 
9. Административни сведения за кандидата (Приложение 8). 
 
10. Чуждестранните кандидати представят документ за регистрация по националното им 
законодателство и документ за данъчна регистрация по националното законодателство и 
документите по т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 с превод на български език. 
 
ВНИМАНИЕ: 
 Предложение, в което липсва някой от необходимите документи за участие 
в процедурата, не се допуска до оценяване. 
 Всички документи в предложението на съответния кандидат да са 
подписани от лицето, което представлява кандидата, вписано в Търговския 
регистър, или упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка 
на подписите! 
 Всички представени документи да бъдат на български език, а издадените 
на чужд език – с официален превод на български език. 
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V. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 
 
До оценяване и класиране се допускат само предложенията, които отговарят на 
предварително обявените от Възложителя изисквания, описани в  тръжната 
документация, в Заданието (Приложение1) и са одобрени от Възложителя с Оценка за 
съответствие на предложенията (Инк 10.01.05-РД6). 
 
Представените предложения на кандидатите се класират от Тръжната комисия по 
критерия „най-ниска обща цена”. 
 
1. Оценяване на предложенията  
До оценяване се допускат само предложенията, които отговарят на предварително 
обявените от Възложителя условия в тръжната документация, и са одобрени от 
Възложителя с Оценка за съответствие на предложенията – Инк 10.01.05-РД6, на 
основание следните критерии за подбор: 
 

 К1 – притежание на удостоверение за регистрация за туроператорска или 
туристическа агентска дейност по Закона за туризма. 

К1 – съответства, при предоставено заверено копие на удостоверение за регистрация за 
туроператорска или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. 
 

 К2 – притежание на валидна застраховка съгласно чл. 61, ал. 2, т. 4 от Закона за 
туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на 
неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и 
несъстоятелност. 

К2 – съответства, при предоставено заверено копие на валидна застраховка съгласно  
чл. 61, ал. 2, т. 4 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди 
вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при 
неплатежоспособност и несъстоятелност. 
 

 К3 – притежание на валидна застраховка съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за 
Туризма (задължителна ежегодна застраховка „Отговорност на туроператора“ със 
застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането). 

К3 – съответства, при предоставено заверено копие на валидна полица съгласно чл. 97, 
ал. 1 от Закона за Туризма (задължителна ежегодна застраховка „Отговорност на 
туроператора“ със застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането). 
 

 К4 – справка за изпълнени минимум 8 договора с корпоративни клиенти за 
извършени услуги (идентични на предмета на поръчката), през последните 3 (три) 
години. 

К4 – съответства, при представена справка за изпълнени минимум 8 договора с 
корпоративни клиенти за извършени услуги (идентични на предмета на поръчката), през 
последните 3 (три) години. 
 

 К5 – документ удостоверяващ членство в IATA и притежание на документ за 
акредитация от IATA. 

К5 – съответства, при представени документ за членство в IATA и заверено копие на 
акредитация от IATA. 
 

 К6 – декларация, че участникът няма спрени оторизации от авиокомпаниите, 
членки на BSP България за работа в системата, както и разпечатка от BSP линк. 

К6 – съответства, при представена декларация, че участникът няма спрени оторизации от 
авиокомпаниите членки на BSP България за работа в системата, както и разпечатка от 
BSP линк. 
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 К7 – наличие на доказателства за работа с глобална резервационна система 
„Амадеус”, или с друга система за резервация и продажба на самолетни билети. 

К7 – съответства, при представено заверено копие на договор/и, удостоверение или друг 
документ, доказващ опитът за работа със система „Амадеус” или друга система за 
резервация и продажба на самолетни билети.  
 
 К8 – списък на лицата отговорни за изпълнението на поръчката, с минимум 3 (три) 
години опит в резервацията и продажбата на самолетни билети. 
К8 – съответства, при представен списък с минимум три лица, отговорни за изпълнението 
на поръчката, с доказателства удостоверяващи професионалния опит от минимум 3 (три) 
години в резервацията и продажбата на самолетни билети. 
 
 К9 – притежание на сертификат удостоверяващ IATA квалификация за всяко едно 
от лицата отговорно за изпълнението на поръчката. 
К9 – съответства, при представени заверения копия на сертификати удостоверяващи IATA 
квалификация от лицата отговорни за изпълнението на поръчката (по т. IV. 3.8.). 
 

 К10 – притежание на валидна полица/банкова гаранция срещу риска от неплащане 
посредством системата BSP със застрахователен лимит/стойност, не по-малко от 
100 000 лв. 

К10 – съответства, при представено заверено копие от валидна полица/банкова гаранция 
срещу риска от неплащане посредством системата BSP със застрахователен 
лимит/стойност, не по-малко от 100 000 лв. 
 
 
2. Класиране на предложенията 
 
2.1. Класирането на оценените предложения се извършва публично, в присъствието на 
кандидатите по критерия „най-ниска цена”. 
 
2.2. В случай, че за „такса обслужване” са предложени еднакви най-ниски стойности от 
двама или повече кандидати, Тръжната комисия ще класира на първо място кандидата, 
който е предложил по-висок бюджет за безплатни самолетни билети при достигане на 
оборот от страна на Възложителя в размер на 25 000 лв. 
 
2.3. В случай, че съгласно т. 2.2. не може да се определи кандидат за първото място, 
защото двама или повече кандидати са предложили максималния бюджет за безплатни 
самолетни билети при достигане на оборот от страна на Възложителя в размер на 25 000 
лв., то тогава Тръжната комисия ще класира на първо място кандидата, който е 
предложил по-висок процент отстъпка за групови пътувания. 
 
2.4. В случай, че съгласно т. 2.3. не може да се определи кандидат за първото място, 
защото двама или повече кандидати са предложили еднакъв процент отстъпка за групови 
пътувания, то тогава Тръжната комисия ще класира на първо място кандидата чрез 
жребий. 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: Предложения, които не отговарят дори на едно от условията в тръжната 
документация не се допускат до оценяване. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
VI.1            

Приложение 1 
 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания 
за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД” 

 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Целта на поръчката е да бъдат осигурени, в определените срокове, съответните 
самолетни билети за служебни пътувания на служителите от Групата ОВЕРГАЗ. 
 
Очакваната годишна стойност на поръчката е около 100 000 лв. 
 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
1. Изисквания за изпълнение на поръчката 
1.1. Изпълнителят на поръчката се задължава да осигурява самолетни билети по редовни 
и чартърни вътрешни и международни линии – за заявените от Възложителя дестинации. 
Когато е целесъобразно и подходящо, да предлага и самолетни билети на нискотарифни 
авиокомпании с представяне на всички условия за пътуване, като предложените цени 
трябва да включват всички летищни такси, такси за сигурност и други такси, свързани с 
осъществяването на превоза.  
Предлаганите, полети, извършвани от съответната авиокомпания, трябва да са по 
възможност директни. При липса на директен полет в периода за пътуването, да се 
предлага пътуване с минимален брой прекачвания за съответните дестинации, с кратки 
и/или съобразени с целите на пътуването престои и с възможно най-благоприятни цени на 
авиокомпаниите към датата на пътуването.  
1.2. Заявките за представяне на предложения по дестинации на територията на целия 
свят да се приемат от определени от Изпълнителя лица по телефон, факс, поща, 
електронен път /ел.поща/ или от куриер. Потвърждение за приемане на предложените 
условия, респективно избор при предоставени варианти за изпълнение, да се извършва 
само в писмен вид, на посочения имейл адрес на Изпълнителя. 
1.3. Да се осигури възможност за 24-часова телефонна връзка за обслужване в работни 
дни, включително в извънработно време, почивни дни и празнични дни, за срока на 
договора. 
1.4. Въз основа направената от Възложителя заявка, да се предоставя предложение за 
нейното изпълнение /съответното пътуване/ в срок до три часа в рамките на работното 
време, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при извънредни обстоятелства. 
1.5. Самолетните билети да се изпращат на електронния адрес на Възложителя -
protocol_department@overgas.bg. 
1.6. При извънредни обстоятелства, касаещи командированото лице или самолетната 
компания, изпълняваща полета, които са възникнали след закупуването на самолетния 
билет, както и при влошени метеорологични условия, непозволяващи осъществяването на 
съответния полет, кандидатът да осигури билет със същата или с друга авиокомпания, 
като се съобразява с нуждите на Възложителя. 
1.7. При изпълнението на заявката да се представят предложения за самолетни билети на 
най-ниските цени за съответната класа, предлагани от авиокомпаниите към момента на 
заявяване от Възложителя.  
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1.8. Да се предостави възможност за осигуряване на допълнителни туристически услуги 
от страна на Изпълнителя, включващи: 
1.8.1. Електронно чекиране и осигуряване на място в самолета. 
1.8.2. Съдействие по издаване на визи. 
1.8.3. Хотелски резервации и настаняване. 
1.8.4. Други туристически услуги. 
1.9. Срок на издаване на билетите – максимално задържане на резервацията след 
направена заявка, при запазване на цената. 
1.10. Предлагане на отстъпка за групови пътувания.  
1.11. При достигане, от страна на Възложителя, на оборот от 25 000 лв. да се предоставят 
безплатни самолетни билети съгласно бюджет посочен от Изпълнителя. 
1.12. Организиране от страна на Изпълнителя на минимум 1 инфотур, за всеки 12 месеца, 
за служител на Възложителя от Процес „Протоколно обслужване” (двама души). 
 
 
2. Изисквания към кандидатите 
2.1. Изисквания за технически възможности  
2.1.1. Да притежават удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа 
агентска дейност по Закона за туризма. 
2.1.2. Да притежават валидна застраховка съгласно чл. 61, ал. 2, т. 4 от Закона за 
туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане 
със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. 
2.1.3. Да притежават валидна застраховка съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за Туризма 
(задължителна ежегодна застраховка „Отговорност на туроператора“ със застраховател по 
смисъла на Кодекса за застраховането). 
2.1.4. Да имат изпълнени минимум 8 договора с корпоративни клиенти за извършени 
услуги (идентични на предмета на поръчката), през последните 3 (три) години. 
2.1.5. Да са членове на IATA и да имат акредитация от IATA. 
2.1.6. Да притежават действаща оторизация за работа в системата BSP от всички 
авиокомпании – членки на BSP България. 
2.1.7. Да притежават опит за работа с глобална резервационна система „Амадеус”, или с 
друга система за резервация и продажба на самолетни билети. 
2.1.8. Да разполагат с екип от минимум три лица, отговорни за изпълнението на 
поръчката с минимум 3 (три) години опит в резервацията и продажбата на самолетни 
билети. 
2.1.9. Всяко едно от лицата, отговорно за изпълнението на поръчката (по т. 2.1.8.) трябва 
да притежава сертификат, удостоверяващ IATA квалификация. 
2.1.10. Да притежават валидна полица/банкова гаранция срещу риска от неплащане 
посредством системата BSP със застрахователен лимит/стойност, не по-малко от 100 000 
лв. 
 
 
2.2. Изисквания  за икономическо и финансово състояние  
Кандидатите да са реализирали оборот за всяка една от последните три години (2016, 
2017 и 2018, в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността 
си) от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка, не по-малко от размера 
на прогнозната стойност на поръчката, а именно 100 000 лв. 
 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Самолетните билети следва да се изпращат на електронен адрес 
protocol_department@overgas.bg. 
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IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1. Срок за изпълнение предмета на поръчката 
Въз основа на отправена от Възложителя заявка по описания ред в т. II.1.2. по-горе, 
Изпълнителят следва да представи предложение за нейното изпълнение в срок до три 
часа в рамките на работното време, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при 
извънредни обстоятелства. 
 
2. Срок за изпълнение на договора 
Осигуряването на необходимите услуги се извършва при условията на сключен договор 
между страните за срок от 1 година. 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
VI.1            

Приложение 1 
 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания 
за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД” 

 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Целта на поръчката е да бъдат осигурени, в определените срокове, съответните 
самолетни билети за служебни пътувания на служителите от Групата ОВЕРГАЗ. 
 
Очакваната годишна стойност на поръчката е около 100 000 лв. 
 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
1. Изисквания за изпълнение на поръчката 
1.1. Изпълнителят на поръчката се задължава да осигурява самолетни билети по редовни 
и чартърни вътрешни и международни линии – за заявените от Възложителя дестинации. 
Когато е целесъобразно и подходящо, да предлага и самолетни билети на нискотарифни 
авиокомпании с представяне на всички условия за пътуване, като предложените цени 
трябва да включват всички летищни такси, такси за сигурност и други такси, свързани с 
осъществяването на превоза.  
Предлаганите, полети, извършвани от съответната авиокомпания, трябва да са по 
възможност директни. При липса на директен полет в периода за пътуването, да се 
предлага пътуване с минимален брой прекачвания за съответните дестинации, с кратки 
и/или съобразени с целите на пътуването престои и с възможно най-благоприятни цени на 
авиокомпаниите към датата на пътуването.  
1.2. Заявките за представяне на предложения по дестинации на територията на целия 
свят да се приемат от определени от Изпълнителя лица по телефон, факс, поща, 
електронен път /ел.поща/ или от куриер. Потвърждение за приемане на предложените 
условия, респективно избор при предоставени варианти за изпълнение, да се извършва 
само в писмен вид, на посочения имейл адрес на Изпълнителя. 
1.3. Да се осигури възможност за 24-часова телефонна връзка за обслужване в работни 
дни, включително в извънработно време, почивни дни и празнични дни, за срока на 
договора. 
1.4. Въз основа направената от Възложителя заявка, да се предоставя предложение за 
нейното изпълнение /съответното пътуване/ в срок до три часа в рамките на работното 
време, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при извънредни обстоятелства. 
1.5. Самолетните билети да се изпращат на електронния адрес на Възложителя -
protocol_department@overgas.bg. 
1.6. При извънредни обстоятелства, касаещи командированото лице или самолетната 
компания, изпълняваща полета, които са възникнали след закупуването на самолетния 
билет, както и при влошени метеорологични условия, непозволяващи осъществяването на 
съответния полет, кандидатът да осигури билет със същата или с друга авиокомпания, 
като се съобразява с нуждите на Възложителя. 
1.7. При изпълнението на заявката да се представят предложения за самолетни билети на 
най-ниските цени за съответната класа, предлагани от авиокомпаниите към момента на 
заявяване от Възложителя.  
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1.8. Да се предостави възможност за осигуряване на допълнителни туристически услуги 
от страна на Изпълнителя, включващи: 
1.8.1. Електронно чекиране и осигуряване на място в самолета. 
1.8.2. Съдействие по издаване на визи. 
1.8.3. Хотелски резервации и настаняване. 
1.8.4. Други туристически услуги. 
1.9. Срок на издаване на билетите – максимално задържане на резервацията след 
направена заявка, при запазване на цената. 
1.10. Предлагане на отстъпка за групови пътувания.  
1.11. При достигане, от страна на Възложителя, на оборот от 25 000 лв. да се предоставят 
безплатни самолетни билети съгласно бюджет посочен от Изпълнителя. 
1.12. Организиране от страна на Изпълнителя на минимум 1 инфотур, за всеки 12 месеца, 
за служител на Възложителя от Процес „Протоколно обслужване” (двама души). 
 
 
2. Изисквания към кандидатите 
2.1. Изисквания за технически възможности  
2.1.1. Да притежават удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа 
агентска дейност по Закона за туризма. 
2.1.2. Да притежават валидна застраховка съгласно чл. 61, ал. 2, т. 4 от Закона за 
туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане 
със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. 
2.1.3. Да притежават валидна застраховка съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за Туризма 
(задължителна ежегодна застраховка „Отговорност на туроператора“ със застраховател по 
смисъла на Кодекса за застраховането). 
2.1.4. Да имат изпълнени минимум 8 договора с корпоративни клиенти за извършени 
услуги (идентични на предмета на поръчката), през последните 3 (три) години. 
2.1.5. Да са членове на IATA и да имат акредитация от IATA. 
2.1.6. Да притежават действаща оторизация за работа в системата BSP от всички 
авиокомпании – членки на BSP България. 
2.1.7. Да притежават опит за работа с глобална резервационна система „Амадеус”, или с 
друга система за резервация и продажба на самолетни билети. 
2.1.8. Да разполагат с екип от минимум три лица, отговорни за изпълнението на 
поръчката с минимум 3 (три) години опит в резервацията и продажбата на самолетни 
билети. 
2.1.9. Всяко едно от лицата, отговорно за изпълнението на поръчката (по т. 2.1.8.) трябва 
да притежава сертификат, удостоверяващ IATA квалификация. 
2.1.10. Да притежават валидна полица/банкова гаранция срещу риска от неплащане 
посредством системата BSP със застрахователен лимит/стойност, не по-малко от 100 000 
лв. 
 
 
2.2. Изисквания  за икономическо и финансово състояние  
Кандидатите да са реализирали оборот за всяка една от последните три години (2016, 
2017 и 2018, в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността 
си) от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка, не по-малко от размера 
на прогнозната стойност на поръчката, а именно 100 000 лв. 
 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Самолетните билети следва да се изпращат на електронен адрес 
protocol_department@overgas.bg. 
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IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1. Срок за изпълнение предмета на поръчката 
Въз основа на отправена от Възложителя заявка по описания ред в т. II.1.2. по-горе, 
Изпълнителят следва да представи предложение за нейното изпълнение в срок до три 
часа в рамките на работното време, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при 
извънредни обстоятелства. 
 
2. Срок за изпълнение на договора 
Осигуряването на необходимите услуги се извършва при условията на сключен договор 
между страните за срок от 1 година. 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
 
 
 
 
 



 
 

„Овергаз Мрежи” АД, София 1407, ул. „Филип Кутев” №5, факс: 02 9621 724 
 

Процедура за възлагане на поръчка  стр. 16 от 24 

VI.2. 
Приложение 2 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(пълно наименование на кандидата) 
 
 

Т Ъ Р Г О В С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания 

за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД” 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с обявената ограничена процедура за възлагане на поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашето търговско предложение, както следва: 
 
 
I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
1. Изпълнението на услугата по настоящата процедура ще извършим по посочената тук 
по-долу цена: 
 

№ Показател Цена 
(без ДДС) 

1. Такса обслужване за издаване на самолетен 
билет ………………… лева 

 
* Цената не може да бъде нула; 
   Закръглява се до втория знак след десетичната запетая. 
 

2. При изпълнението на услугата по настоящата процедура ще предоставим и следното: 

 При достигане на оборот от страна на Възложителя в размер на 25 000 (двадесет и 
пет хиляди) лева, предоставяме следния бюджет за безплатни самолетни билети: 

………………………………………. лева (словом: ………………………………………………………………) 

 Отстъпка за групови пътувания ………………… %. 

 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
1. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата. 
2. Предложената цена е в лева, без ДДС. 
3. Предложената цена е валидна за срока на договора. 
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II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Предлагания от нас начин на плащане е, както следва: 
 
1-ви вариант: 
100 % от цената на извършената заявена услуга, по банков път, в срок до 10 работни дни 
след издаване на самолетните билети и представяне от страна на Изпълнителя на 
следните документи: 
(1) Оригинална фактура за предоставената услуга, която съдържа цена „такса 
обслужване”, фактурирана отделно от цената на самолетните билети. 
(2) Протокол за закупените билети, отразяващ задължително: 
- цена на авиокомпанията; 
- цена на всички съпътстващи такси и разходи. 
 
2-ри вариант: 
Попълва се от Кандидата, ако счита, че може да предложи вариант, който е икономически 
по-изгоден за Възложителя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Забележка: 
Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита 
за икономически по-целесъобразен. 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Самолетните билети (вкл. фактури и други документи, свързани с изпълнението на 
поръчката) се изпращат по електронен път на Възложителя на електронен адрес 
protocol_department@overgas.bg. 
 
 
 
 
 
Дата: ......... 2019 г.      С уважение: ……………………….. 
                 (подпис и печат) 
               (Изп. директор/Управител) 
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VI.3. 
Приложение 3 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование на кандидата) 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания 

за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД” 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на поръчка, Ви представяме 
настоящото предложение, както следва: 
 
1. Кандидатът .............………………………..............................................………, със седалище и 

адрес на управление: гр. …………............….., вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК .........................., се представлява от 

…………………………………………………………………………….. - …………………………………………………..  

За удостоверяване на тези обстоятелства прилагаме Административни сведения за 
кандидата – Приложение 9. 
 
Предметът на дейност на представляваното от мен дружество включва: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Поръчката ще изпълним: 
2.1. В сроковете указани в Заданието (Приложение 1). 
2.2. Съгласно представеното Търговско предложение (Приложение 2). 
2.3. Съгласно клаузите посочени в подписаните от нас договори (Приложение 4). 
 
3. Като доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката прилагаме 
следните документи: 
3.1. Заверено копие на Удостоверение за регистрация за туроператорска или 
туристическа агентска дейност по Закона за туризма. 
3.2. Заверено копие на валидна застраховка съгласно чл. 61, ал. 2, т. 4 от Закона за 
туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане 
със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. 
3.3. Заверено копие на валидна застраховка съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за Туризма 
(задължителна ежегодна застраховка „Отговорност на туроператора“ със застраховател по 
смисъла на Кодекса за застраховането). 
3.4. Справка за изпълнени минимум 8 договора с корпоративни клиенти за извършени 
услуги (идентични на предмета на поръчката), през последните 3 (три) години. 
3.5. Документ удостоверяващ членство в IATA и документ за акредитация от IATA. 
3.6. Декларация, че нямаме спрени оторизации от авиокомпаниите членки на BSP 
България за работа в системата, както и разпечатка от BSP линк. 
3.7. Доказателства за работа с глобална резервационна система „Амадеус”, или с друга 
система за резервация и продажба на самолетни билети. 
3.8. Списък на лицата отговорни за изпълнението на поръчката, с минимум 3 (три) години 
опит в резервацията и продажбата на самолетни билети. 
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3.9. Заверено копие на сертификат удостоверяващи IATA квалификация за всяко едно от 
лицата отговорно за изпълнението на поръчката (по т. 3.8.). 
3.10. Заверено копие на сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление 
на качеството по ISO 9001:2008, или еквивалент с обхват на сертификация, отговарящ на 
предмета на поръчката. 
3.11. Всяка друга информация, която кандидатът счита за важна за изпълнението на 
поръчката. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Всички предоставени документи, са валидни към датата на подаване на 
офертата. 
 
Съгласно изискванията на документацията за участие прилагаме още и следните 
документи: 
4. Декларация (свободен текст), че кандидатът няма наложени санкции за нарушаване на 
екологичното законодателство през последните 3 години или за периода на 
съществуване, ако компанията е нова. 
 
5. Декларация (свободен текст) за това, че не се предвижда участие на подизпълнител. 
6. Декларация (Приложение 5), че представеното Търговско предложение, не 
представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде обявено на 
открито заседание на Тръжната комисия. 
7. Декларация (Приложение 6), че представените от мен документи са истински, 
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически 
възможности, че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни 
задължения към дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са 
изтекли. 
8. Декларация (Приложение 7) в потвърждение на това, че кандидатът:  
а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация; 
в) за липсата на задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК. 
В случай че бъдем класирани на първо място, ще представим в петдневен срок от 
уведомяването, документите, които са необходими за подписване на договора, а именно: 
Удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по чл.162, 
ал.2 от ДОПК; 
9. Административни сведения за кандидата (Приложение 8). 
 
10. Валидност на предложението. 
Ние се съгласяваме да спазваме това предложение за срок от 90 (деветдесет) календарни 
дни) от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията и то остава 
обвързващо ни, като може да бъде прието по всяко време, преди изтичане на този 
период. 
 
11. Организиране на инфотур. 
Ние се задължаваме да организираме минимум ……… инфотур/а, за срока на договора, 
за служител на Възложителя от Процес „Протоколно обслужване”, „Овергаз Мрежи” АД. 
 
 
 
Дата: ….......2019 г.     С уважение: …………………….... 
                                                                                                   (подпис и печат) 

(Изп.директор/Управител) 



 
 

„Овергаз Мрежи” АД, София 1407, ул. „Филип Кутев” №5, факс: 02 9621 724 
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VI.4. 
Приложение 4 

 
 
 

ДОГОВОР 
 
 
Забележка:  
 Кандидатите следва да представят в своите предложения едностранно подписани 

приложените договори /два екземпляра/, с което потвърждават, че са запознати с 
условията на договора и са отчели изискванията в него при формирането на цените 
в Търговското предложение (Приложение 2).  

 В договора не се попълва цена. 
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ДОГОВОР  
ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ 

 

№ …………………………………………………… 
 
 
Днес, …………….. 20…… година, в град София, между страните: 
 
1. „Овергаз Мрежи” АД, ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление:  
гр. София, р-н Лозенец, ул. „Филип Кутев” №5, представлявано от Светослав Иванов - 
Изпълнителния директор, наричан за краткост в договора „Възложител”,               от 
една страна, 

и 
2. „……………….………………………………....” …………………, с ЕИК ……………………………., 
 
със седалище и адрес на управление: 
……………………………………………………………………………………….,  
 
представлявано от …………………………………………………….....................……….. –  
 
…………….………………………, наричано по–долу Изпълнител, от друга страна,  
 
 
се сключи настоящият договор за следното: 
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава при 
условията на договора да осигурява самолетни билети по редовни и чартърни вътрешни и 
международни линии – за заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дестинации, както и да предлага 
и самолетни билети на нискотарифни авиокомпании с представяне на всички условия за 
пътуване и други допълнителни туристически услуги - съобразно Заданието /Приложение 
№1/, Търговското предложение /Приложение №2/ и Техническото предложение 
/Приложение №3/ неразделна част от настоящия договор.  
/2/ В предложените цени на самолетните билети следва да се включват всички летищни 
такси, такси за сигурност и други такси, свързани с осъществяването на превоза. 

 
II. ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИ 

 
Чл.2./1/ Услугите, съгласно предмета на договора се извършват по заявки на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката може да бъде отправена в писмена или в устна форма, 
офертата може да съдържа варианти с повече от един доставчици. Офертата следва да е 
в писмена форма. Заявките следва да си извършват само от посоченото лице за контакти 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
/2/ Поемането на задължения в изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
става: след отправена оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с критерии на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и наличие на изрично писмено приемане (Потвърждение на офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Писмената форма по тази и предходната 
алинея се счита спазена и чрез изпращане на имейл съобразно посочените адреси на 
страните. 
/3/ Самолетните билети, застраховките и други допълнителни туристически услуги - 
съобразно Заданието /Приложение №1/ неразделна част от настоящия договор се 
изпращат по електронен път на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на електронен адрес 
protocol_department@overgas.bg. 
/4/ Конкретните оферти по дестинации (съдържащи при възможност и варианти за 
реализиране на пътуването) следва да се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 3 (три) часа 
в рамките на работното време. Изпълнението на заявката, включително доставка на 
билет(и) да се извършва до 24 (двадесет и четири) часа от потвърждаване на заявката, с 
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възможност за изпълнение и в по-кратък срок при извънредни обстоятелства и спешни 
случаи, вкл. през почивните и празнични дни.  
 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.3./1/ Цената за услугата по закупуване на билети се заплаща като „такса 
обслужване" във фиксирана стойност съобразно Търговско предложение /Приложение 
№2/ към настоящия договор. 
/2/ Цената на закупуваните билети задължително трябва да отразява цената на 
авиокомпанията, на всички съпътстващи такси и разходи и отделно от тях цената „такса 
обслужване" по ал.1, която се фактурира отделно от цената на самолетните билети. 
/3/ При достигане на оборот от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 25 000 (двадесет 
и пет хиляди) лева от самолетни билети, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя бюджет за 
безплатни самолетни билети съобразно Търговско предложение /Приложение №2/ към 
настоящия договор.  
/4/ Цените за други услуги съгласно Заданието /Приложение №1/ неразделна част от 
настоящия договор се формират на база цена на доставчика на услугата. 
/5/ Плащането на дължимите цени по настоящия договор се извършва съгласно 
Търговско предложение /Приложение №2/ към настоящия договор. 
 

IV. ДЕКЛАРАЦИИ И ПРАВОСПОСОБНОСТ 
 
Чл.4./1/ Със сключването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че 
притежава необходимата правоспособност съобразно изискванията на Търговския закон, 
Закон за туризма и подзаконовите актове по неговото прилагане, включително, но не 
само, е извършил всички задължителни регистрации съобразни законодателството на 
Република България и поддържа задължителна застраховка съобразно чл.97, ал.1 от 
Закон за туризма. 
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира истинността на предоставените данни и документи, 
удостоверяващи обстоятелствата по ал.1 по-горе, приложени към Търговското 
предложение /Приложение №2/ към настоящия договор. 
/3/ При изтичане срока, респ. промени в обстоятелствата на регистрация или 
застраховка по ал.1 по-горе ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
 
Чл.5. Към изпълнението на услугите по чл.1, ал.1 по всяка отделна заявка се прилагат 
следните условия и изисквания: 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигурява самолетни билети по редовни и чартърни 
вътрешни и международни линии - за заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дестинации. Когато 
е подходящо и целесъобразно, могат да бъдат предложени и самолетни билети на 
нискотарифни авиокомпании с представяне на всички условия на пътуване, като 
предложените цени трябва да включват всички летищни такси, такси за сигурност и 
други такси, свързани с осъществяването на превоза на пътника и неговия багаж; 
2. Предлаганите полети, извършвани от съответната авиокомпания, трябва да са 
директни. При липса на директен полет в желания период за пътуване се предлага 
пътуване с минимален брой прекачвания за съответните дестинации, с кратки и/или 
съобразени с целите на пътуването престои и с възможно най-благоприятни цени на 
авиокомпаниите към дата на пътуването; 
3. Заявките за оферта по дестинации на територията на целия свят се приемат от 
определени от посочените в договора лица за контакт, по телефон, факс, поща, 
електронен път /ел.поща/ или от куриер. Потвърждение за приемане на оферираните 
условия, респ. избор при предоставени варианти за изпълнение, се извършва само в 
писмен вид, на посочен адрес електронна поща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
4. В срока на договора за изпълнение на всяка поръчка се осигурява възможност за 24 - 
часова телефонна връзка за обслужване, включително в извънработно време, почивни и 
празнични дни; 
5. Оферта, въз основа направената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Заявка, да се предоставя до 3 
(три) астрономически часа в рамките на работното време, но не по-късно от 24 часа от 
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отправяне на Заявката, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при извънредни 
обстоятелства; 
6. Самолетните билети, застраховките и ваучерите за хотелски резервации, ако има 
такива, се изпращат по електронен път на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
7. При извънредни, обстоятелства, касаещи командированото лице или самолетната 
компания, изпълняваща полета, които са възникнали след закупуването на самолетния 
билет, както и при влошени метеорологични условия, непозволяващи осъществяването на 
съответният полет, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява билет със същата или с друга 
авиокомпания, като се съобразява с нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В тези случаи 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства за реализация на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
пред авиокомпанията, включително за предявяване на претенции за обезщетение; 
8. При изпълнението на заявката да се представят оферти за самолетни билети на най-
изгодните условия, предлагани от авиокомпании към момента на подаване на офертата;  
9. Възможност за осигуряване на допълнителни туристически услуги;  
10. Електронно чекиране и осигуряване на място в самолета; 
11. Осигуряване на съдействие по издаване на визи - по допълнително договаряне; 
12. Хотелски резервации и настаняване - по допълнително договаряне; 
13. Срок на издаване на билетите, максимално задържане на резервацията след 
направена заявка при запазване на цената. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл.6./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да предава в срок необходимите сведения и данни за извършване на услугата; 
2. да приеме изпълнението и изработеното в съответствие с условията на настоящия 
договор; 
3. да заплаща, съответно да осигури плащането от трети лица, когато услугите се 
извършват в тяхна полза, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в уговорения срок дължимите по договора 
суми за извършените услуги; 
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
1. да изисква точно и пълно изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Чл. 7. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извършва услугите своевременно, качествено и точно, в интерес на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при предоставяне на оптимални условия според възможностите си;  
2. да спазва изискванията за конфиденциалност на информацията, с която работи; 
3. да извършва услугите, предмет на този договор самостоятелно, без право да 
превъзлага на трети лица, освен с изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
4. при промяна в някое от декларираните обстоятелства по чл.2 да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи договореното възнаграждение в предвидения срок; 
2. да изисква и получава необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на 
своите задължения.  
 

VII. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 

Чл.8. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от деня 
на подписването му от страните.  
 
Чл.9. Настоящият договор се прекратява: 
1. по взаимно съгласие, изразено писмено; 
2. при разваляне по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите; 
3. в случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вследствие на което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изгубил интерес от изпълнението на договора; 
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие, отправено 
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
5. в други случаи, предвидени от закона или договора. 
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Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да проверява и следи стойността на 
самолетните билети. При съществено разминаване между предлаганата цена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и условията, предлагани от други доставчици, когато разминаването е в 
ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният си запазва правото да прекрати едностранно 
договора без предизвестие и без да дължи каквито и да е обезщетения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Чл.11. /1/ В 5 (пет)-дневен срок от прекратяване на договора, независимо от 
основанието, страните съставят приключвателен протокол, в който отразяват: степента 
на изпълнение на настоящия договор, наличието или липсата на претенции и възражения 
с оглед изпълнението на договора.  
/2/ Приключвателен протокол по реда на ал. 1 по-горе се съставя и след изтичането на 
срока на договора. 

 
VIII. САНКЦИИ 

 
Чл.12. /1/ При забавяне в плащането на дължимата сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0,1% от размера на неплатената в срок сума за всеки просрочен 
ден, но не повече от 10% от нея. 
/2/ При забавено изпълнение на задълженията по чл. 2, ал. 4 от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 0,01% от сумата по чл. 3, ал. 
1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от нея. 
 
 

IX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ  
 
Чл. 13. Страните определят следните адреси и телефони за кореспонденция и лица за 
контакти: 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
1. Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Филип Кутев” 5; 
2. Лица за конт.:   
3. Тел.:    
4. e-mail: protocol_department@overgas.bg.  
 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. Адрес за кореспонденция: .............................................................................; 
2. Тел.: .......................................................; 
3. Лице за контакт: ............................................................................................; 
4. e-mail: ...................................................; 
 

X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че всички данни, които ще му бъдат 
предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и които имат характер на лични данни, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обработва изключително и само във връзка с изпълнението на 
настоящия договор и за срока на действието му, от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и под 
негово ръководство. 

(2) За да предотврати всякакъв незаконен или случаен достъп до личните данни, 
промяната на същите, унищожаване или загубата им, незаконно прехвърляне и всякакво 
друго незаконно обработване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че ще прилага подходящи 
организационни и технически мерки, които да не позволят злоупотреба с личните данни 
и да дадат гаранция, че обработването ще протича в съответствие с изискванията на 
европейското и националното законодателство в областта на защитата на физическите 
лица при обработването на личните им данни. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че предоставените по силата на този договор лични 
данни ще бъдат съхранявани и обработвани отделно от всякакви други бази данни.  
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя достъп до личните данни на трети 
лица, освен когато е задължен да го направи по силата на законово изискване, 
прилагано спрямо него или по писмено нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В тези случаи 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за законовото изискване 
преди обработването. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира незабавно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в случаите, когато счита, че някое от получените от него указания е в 
противоречие с приложимите законови разпоредби, като има право да не изпълнява 
съответните нареждания, докато то не бъде изрично потвърдено или променено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) В случай че настоящият договор бъде прекратен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
унищожи всички съхранявани от него лични данни и други свързани записи и данни, 
предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или да ги предаде в подходящ вид на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или по писмено указание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги използва за 
други определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цели. 

(6) Страните се съгласяват, че настоящият договор може да бъде прекратен без 
предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на разпоредбите на настоящия раздел от този договор. 

 
XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.15. По всички неуредени по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
 
Чл.16. Изменения и допълнения на настоящия договор и анексите към него се извършват 
само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
 
Чл.17. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизането в сила, 
действието и изпълнението на настоящия договор ще се решават в дух на добра воля 
чрез преговори между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени 
или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от 
Арбитражния съд при Българската стопанска камара съобразно неговия Правилник. 
 
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

Приложение №1 – Задание за изпълнение на поръчката; 

Приложение №2 – Търговско предложение;  

Приложение №3 – Техническо предложение. 

 

 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му. 
 
 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
-----------------------------                                          ------------------------- 
/ ................................./  /…………………………/ 
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VI.5.  

Приложение 5 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по раздел ІV. т.6 от необходимите документи 

за участие в процедура за възлагане на поръчка 
 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: 

 „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания 
за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД” 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. Представеното Търговско предложение не представлява търговска тайна на 

представляваното от мен дружество ....................................................  

2. Съгласен съм представеното Търговско предложение да бъде обявено на открито 

заседание на Тръжната комисия.  

 

 

 

 

Дата: ............ 2019 г.     Декларатор: .................... 
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VI.6.  
Приложение 6 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по раздел ІV. т.7 от необходимите документи 

за участие в процедура за възлагане на поръчка 
 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: 

 „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания 
за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД” 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представените от представляваното от мен дружество ................................................. 

документи са истинни, отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и 

неговите технически възможности. 

 

2. Представляваното от мен дружество ................................................... е коректен, 

лоялен партньор и няма неизпълнени договорни задължения към дружества от Групата 

ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли. 

 

 

 

Дата: ............ 2019 г.     Декларатор: ....................... 
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VI.7. 
Приложение 7 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по раздел ІV. т.8 от необходимите документи 

за участие в процедура за възлагане на поръчка 
 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: 

 „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания 
за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД” 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

Представляваният от мен и указан по-горе кандидат: 
 
1. Не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност; 
 
2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените 
процедури съгласно националните закони и подзаконови актове; 
 
3. Няма задължения към държавата или общината по смисъла на чл.162, ал.2 (или чл.87, 
ал.6 от ДОПК) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентния орган, освен ако е сключено споразумение за отсрочване. 
 
 
 
 
Дата: ............ 2019 г.      Декларатор: ................... 
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VI.8.           Приложение 8 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА 

по раздел ІV. т.9 от необходимите документи за участие в 
процедура за възлагане на поръчки 

 
Ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет 

„Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания 
за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД” 

 
 
 

Наименование на Кандидата: ........................................................................... 

 

1. ЕИК/БУЛСТАТ .............................................. (или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен) 

 

2. Седалище: 

Пощенски код, населено място и адрес: ................................................................. 

 

3. Адрес за кореспонденция: 

Пощенски код, населено място и адрес: ................................................................. 

Телефон: .............................. ; 

Факс: ....................................; 

E-mail адрес: ................................... 

 

4. Лице за контакти:  

Име, фамилия:.............................................., длъжност .......................................; 

телефон: .......................................; моб.тел. ...........................................;  

факс: ...........................................; e-mail адрес: .......................................... 

 

5. Обслужваща банка: 

Име на банката:..................................................  

Банков код (BIC): .......................................................; 

№ на банковата сметка, по която следва да бъдат плащани извършените услуги: 

IBAN ...................................; 

Титуляр на сметката: ............................................................................................ 

 
 
Дата: ............. 2019 г.     Подпис:  

и печат: ............................ 


