ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаеми Дами и Господа,
След запознаване с техническите изисквания на поръчка с предмет:
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и
багаж при служебни пътувания на служители на КЗЛД"
Ние:
От……………………………………… ….........................
(изписва се името на участника)
………………………………………...................................
(номер по съдебния регистър)
( БУЛСТАТ )
……………………………………………………………….
(седалище и адрес на управление)
предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническото
задание при следните условия:
1. Описание на техническото предложение, направено въз основа на
заданието;
2. Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и
отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея,
представляващи нейно съдържание 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния
срок за подаване на офертата.
3. Предлагаме:
3.1. Срок за изпълнение на подадена заявка от възложителя, включваща
отговор от изпълнителя с предложени варианти на маршрут и превозвач,
резервация и доставка на съответния билет (билети) – до един ден след
получаване на заявката за билетите.
3.2. Приемаме да предлагаме маршрути с директни полети, а когато това е
невъзможно – маршрути, които са с най-подходящи връзки за съответните
дестинации, както и с възможно най-ниските цени, предлагани от
авиокомпаниите.
3.3. Предлагаме изпълнение на подадена заявка за доставка на самолетни
билети при необходимост и в извънработно време, както и в почивни и
празнични дни.
3.4. В случай, че бъдем избрани за изпълнител се задължаваме след
подаване на заявка от възложителя да предложим най-малко два варианта на
авиокомпании-превозвачи и маршрути. При заявка за хотелско настаняване се
ангажираме да предложим два варианта на хотели, нощувките в които не
надвишават предвидените стойности съгласно размера на дневните и
квартирните разходи по Приложение № 1 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
Наредбата за служебните
командировки в страната, Наредбата за командировъчните средства при
задграничен мандат и Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина.

3.5. Запознати сме и приемаме да изпълняваме всички изисквания
отразени в документацията на настоящата процедура.
3.6. Заявявам, че приемам техническите изисквания на Възложителят и в
случай, че бъда избран за изпълнител, ще го спазвам и изпълнявам в цялост.
3.7. Сума от стойностите на закупените самолетни билети в лева, над
която се предоставя бонусен самолетен билет – икономична класа, независимо
от
стойността
на
билета,
по
преценка
на
Възложителя
......................................................... лева без ДДС.
3.8. Минимален брой пътуващи за прилагане на групови цени ................
броя.
3.9. Предложена процентна отстъпка при групови пътувания ..................%.
4. Лице за контакт: ........................................................................................,
тел. ......................, факс:..........................., е-майл: .........................
Приложение: Описание на техническото предложение, направено въз
основа на заданието
Подпис и печат:
Дата
Име и фамилия
Длъжност
Наименование на участника
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__________________________
__________________________
__________________________

