
  ОБРАЗЕЦ  № 5 

До  

Българската федерация по бокс, 

Бул. “Васил Левски” № 75, 1040 
 

 

От: ................................................................. 
 

 

 

                               ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
      за изпълнение на поръчка с предмет: 

 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и 

чужбина за нуждите на Българската федерация по бокс за участието на състезатели, 

треньори, рефери и членове на съответната спортна делегация в състезания от 

международния календар“ 
 

1. Билетите, издавани от нас, ще се базират на най-ниските достъпни цени на 

авиокомпаниите за всяко конкретно пътуване.  

2. Общата цена на билетите ще се формира от стойността на най-ниската достъпна тарифа на 

съответната авиокомпания, приложима за съответното пътуване,  прилежащите такси – 

летищни, такси гориво, сигурност и др., публикувани в  глобалните дистрибуционни 

системи и такса обслужване.     

3. Предлагаме срок за отложено плащане: до. ........... дни след предоставяне на Протокол за 

издадените билети.  

4. Предлагаме следните времеви параметри, на които ще отговаря изпъленнието на 

поръчката: 

-  Срок за отговор с предложени варианти на маршрут на редовни полети и превозвач при 

заявка от възложителя за резервация на самолетни билети – до ...... часа 

- Срок за изпълнение при всяка конкретна потвърдена заявка – до ...... часа от получаване 

на потвърждението от Възложителя, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при 

извънредни обстоятелства и/или спешни случаи, включително в извънработно време и 

през почивни и празнични дни.  

- Срок за изпращане на билетите до Възложителя - най-късно до ....... от получаване на 

потвърждението от Възложителя. 

5. Ще 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.  

6. Ще предлагаме Споразумения в полза на възложителя с авиокомпаниите-превозвачи, 

предоставящи бонусни програми, специални тарифи и облекчени условия, както и 

допълнителни преференции. Допълнителните Споразумения ще сключваме след 

одобрение от Възложителя и/или от посоченото от него лице за контакти. За всяко 

сключено споразумение ще уведомяваме писмено Възложителя, като прилагаме копие от 

споразумението, ведно с всички договорени по споразумението отстъпки и бонуси при 

формиране цената на билетите.  

7.  Можем да предложим следните допълнителни услуги, свързани с изпълнение на 

поръчката: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

      

 Офертата ни е валидна за целия срок на изпълнение на поръчката и Договора с Възложителя.    

         

 

Дата:.............2019 г.                                                          За УЧАСТНИКА:.................................... 

                                                                                                                                  /…………./       


