ДОГОВОР
№ РД-09-137/30.06.2017 г.
Днес, 30.06.2017 г. в гр. София, на основание чл. 112 от Закона за обществените
поръчки, между:
1. ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА ПРИ БАН, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул.”Акад. Г. Бончев” бл. № 4, ЕИК 000663718, представляван от проф. дн Васил
Иванов Кавърджиков-директор и Людмила Райчева Веселинова, гл.счетоводител в
Институт по Механика –БАН, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и от друга
2.Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Брюксел“ 1, ЕИК 177135378, представлявано от управителите
на консорциума Светлана Георгиева Фурнаджиева и Красимир Стефанов Златаров,
наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”
на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение № РД-09-107 /13.06. 2017 г. на Директора на
Института по Механика при БАН за избор на изпълнител, се сключи настоящият Договор,
както следва:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНИ
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява самолетни билети за
превоз на пътници и багаж, резервации за настаняване в хотел и застраховки на служителите
на Института по механика при БАН за служебни пътувания в страната и чужбина, както и за
страните в които има въведен визов режим.
2. Общата ориентировъчна стойност на договора е в размер на 406 667 /четиристотин
и шест хиляди и шестстотин шестдесет и седем/ лв. без ДДС, съответно 488 000 /
четиристотин осемдесет и осем хиляди/ лв. с включен ДДС. Възложителят не се ангажира с
ориентировъчната стойност на договора. Окончателната стойност зависи от потребностите и
заявките на Възложителя.
ІІ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
2. Изпълнителят следва за период от 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата
на възлагане на поръчката, да извършва услугите, предмет на настоящия договор, в рамките
на работното време на Възложителя.
3. Изпълнителят следва да осигури възможност за извършване на услугите, предмет
на договора и по всяко време на денонощието, включително в извънработно време, почивни
и празнични дни.
ІІІ. ЗАЯВЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА
ПЪТНИЦИ И БАГАЖ
4. При заявка на Възложителя за резервация, Изпълнителят следва да предостави
писмен отговор (по e-mail или факс) на Възложителя в рамките на 8 /осем/ минути за
резервация на самолетни билети, считано от получаване на заявката за резервация на
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самолетни билети. Срокът на валидност на предложените в отговора условия и цени не може
да бъде по-малък от 24 /двадесет и четири/ часа, считано от момента на получаване на
отговора.
5. За всяка конкретна заявка за самолетни билети, Изпълнителят следва да
предоставя отговор на Възложителя, след получено потвърждение от резервационната
система, който трябва да съдържа всички възможни директни превозвачи за реализиране на
пътуването, а при невъзможност за такива – с минимален брой подходящи трансферни
връзки, най-малък престой за съответните дестинации, като се представят най-малко 3 (три)
варианта (маршрути и превозвачи) и с възможно най-ниски тарифи на авиокомпаниите към
датата на заявката за резервация на пътуването, като:
5.1. Изпълнителят следва да предложи самолетни билети по редовни въздушни
линии - „икономична класа”, при най-пълно съответствие с конкретната заявка на
възложителя, като под „редовна въздушна линия” следва да се разбира поредица от полети,
всеки от които притежава следните характеристики:
5.1.1. извършват се с въздухоплавателно средство, с което се превозват
пътници, товари и/или поща срещу възнаграждение, като пътник може да закупи свободно
от въздушния превозвач или от негов упълномощен представител билет за всеки полет;
5.1.2. обслужват превозите между две или повече летища или в съответствие
с обявено разписание, или чрез полети, които са с такава честота, че представляват
установима систематична серия.
5.2. Изпълнителят може да предлага билети само на такива въздушни
превозвачи, които отговарят на изискванията на законодателството на Република България и
правото на Европейския съюз за извършване на въздухоплавателни услуги.
5.3. Изпълнителят няма право да предлага варианти за пътуване и оферти,
включващи полети на авиокомпании, на които е забранено да летят в европейското въздушно
пространство поради недостатъчно ниво на сигурност.
5.4. Когато е подходящо и целесъобразно, Изпълнителят може да предложи и
самолетни билети на нискотарифни авиокомпании с представяне на всички условия на
пътуване, като предложените цени трябва да включват всички такси и данъци, свързани с
осъществяването на превоза
5.5. Предложенията следва да бъдат съобразени с поставените от Възложителя
условия за час на пристигане и отпътуване в/от крайния пункт.
5.6. В отговора следва да се съдържа информация за авиокомпанията, маршрута,
класата, часовете престой, цената, валидността на резервацията, като:
5.6.1. Предложените цени следва да включват всички такси (в т. ч. летищни
такси, такси за сигурност и други такси, свързани с въздушния превоз и установени от
местното законодателство) и данъци, свързани с осъществяването на превоза, увеличени с
договорената такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване).
5.6.2. Изпълнителят е задължен при посочване на цената да прилага всички
валидни към датата на пътуването отстъпки на авиокомпаниите (седмичен престой, уикенд
тарифа, сезонни отстъпки, минимален престой и други промоции), бонусни програми, както
и на преференциални условия, които авиокомпаниите предлагат.
1. Възложителят може да прави заявки за осигуряване на самолетни билети с място
на тръгване, извън територията на Република България, като в този случай Изпълнителят
следва да представи по заявка на Възложителя и вариант/и за връзка и/или транспорт до
отправната точка.
2. Възложителят има право да потвърди заявката или да откаже възлагането й.
При отказ на заявката от страна на Възложителя, Изпълнителят представя ново предложение
с не по-малко от един вариант за пътуване.
3. Срокът за изпълнение на заявката за издаване на самолетни билети е 30
/тридесет/ минути, считано от момента на получаване на потвърждението на заявката.
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ІV. ЗАЯВЯВАНЕ НА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ В СТРАНАТА И
ЧУЖБИНА

4. При заявка на Възложителя за резервации и хотелско настаняване,
Изпълнителят следва да предостави писмен отговор на Възложителя в рамките на 15
/петнадесет/ минути, считано от получаване на заявката. Срокът на валидност на
предложените в отговора условия и цени не може да бъде по-малък от 24 /двадесет и четири/
часа, считано от момента на получаване на отговора.
5. Отговорът следва да съдържа най-малко два варианта на предложения за найподходящите варианти за хотелско настаняване, отговарящо на изискванията на
Възложителя, с посочване на категорията на хотелите, условията на резервацията и крайната
цена, която Възложителят следва да заплати.
6. Предложението на Изпълнителя за всяко конкретно настаняване (хотелска
резервация) следва да е съобразено с размера на предложената от възложителя сума. Цените
на вариантите за настаняване следва да не превишават цените, предоставяни от съответния
хотел на неговата страница в интернет или цена “на рецепция” за конктретните дати на
настаняването към момента на резервацията.
7. Възложителят има право да потвърди заявката или да откаже възлагането й.
При отказ на заявката от страна на Възложителя, Изпълнителят представя ново предложение
за настаняване.
8. Срокът за изпълнение на заявката за хотелско настаняване е 30 /тридесет/
минути, считано от момента на получаване на потвърждението на заявката, като резервацията
се извършва от името на Възложителя.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
14. Изпълнителят следва да осигури изпълнението на поръчката в съответствие с
предложените от него и приети от Възложителя: техническо предложение, допълнителни
възможности за поевтиняване на услугите и допълнителни услуги, повишаващи качеството
на изпълнението - Приложение № 1 и ценово предложение - Приложение № 2, към настоящия
договор и неразделна част от него.
15. При заявка от Възложителя с предпочитано от него място в самолета,
изпълнителят следва да направи всичко възможно за получаване на съответното
потвърждение за това от авиокомпанията.
16. При заявка от Възложителя, Изпълнителят осигурява трансфер и/или вътрешен
транспорт между летището и резервирания хотел и/или мястото на събитието.
17. При заявка от Възложителя, Изпълнителят осигурява медицинска застраховка.
В този случай, Изпълнителят трябва да предостави медицинска застраховка с покритие на
основните рискове. Реда на заявяване за осигуряване на медицинската застраховка е
съгласно условията за осигуряване на резервации и хотелско настаняване.
18. 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.
19. В срок от 10 /десет/ календарни дни след сключване на договора Изпълнителят
информира писмено Възложителя за бонусните програми на авиокомпаниите, а през срока
на действие на договора регулярно уведомява Възложителя за други бонуси на
авиокомпаниите и/или за предлаганите от тях промоционални цени на билети.
20. Изпълнителят е длъжен да оформя надлежно цялостната документацията,
свързана с осъществяването, отчитането и заплащането на хотелското настаняване.
21. Изпълнителят следва да доставя всички поръчани от Възложителя документи,
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свързани с изпълнението по договора, по електронен път или при необходимост - на място,
на хартиен носител – в сградата на Възложителя или на друг, посочен от Възложителя
адрес. Разходите за доставянето на самолетните билети и други необходими документи,
са за сметка на Изпълнителя.
22. Изпълнителят, следва да гарантира строга конфиденциалност (включително
защита на личните данни) за извършваните пътувания (пътници, дати, маршрути,
превозвачи и др.) и настанявания (нощуващи, дати, маршрути и др.), както и да не разкрива
такава информация пред трети лица.
VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
23. Възложителят се задължава да съдейства на Изпълнителя за осъществяването на
предмета на договора.
24. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на осигурените в изпълнение
на договора пътни и хотелски услуги.
25. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на дължимите такси за
обслужване, съгласно ценово предложение на Изпълнителя - Приложение № 2, към
настоящия договор и неразделна част от него.
26. Плащанията, които Възложителят дължи във връзка с изпълнението на услугите,
предмет на договора, се извършват по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в срок до 30
/тридесет/ календарни дни, след представяне на следните документи: протокол за самолетен
билет и/или фактура за хотелско настаняване; копие от самолетен билет и/или копие от
ваучер за настаняване; фактура за такса обслужване с начислен ДДС.
27. Възложителят не дължи такса обслужване за издаване на самолетен билет, нито
такса обслужване за осигуряване на хотелска резервация и настаняване за дестинации на
територията на Република България.
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
28. При сключване на Договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на
договора, която следва да е със срок не по-кратък от срока на договора и е в размер на 4066.67
/четири хиляди и шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ лева, представляващ
1% от прогнозната стойност на договора без вкл. ДДС.
29. Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от Възложителя в
случай на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за частта, съответстваща на
неизпълнението. Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение, без това да го
лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по
гаранцията за изпълнение.
30. При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на договора от
страна на Възложителя, той освобождава гаранцията за изпълнение (връща паричната
сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след
приключване на изпълнението или изтичане срока на договора, без да дължи лихви за
периода, през който гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под
формата на парична сума).
31. Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на гаранцията
за изпълнение са за сметка на Изпълнителя.
32. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на
изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на
спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за
изпълнение.
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VІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
33. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и
загуби, ако последните се дължат на непреодолима сила.
34. Ако страна, която е следвало да изпълни свое задължение, е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
35. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
като уведомява другата страна незабавно. При неуведомяване или забавено уведомяване,
страната не може да се позове на непреодолимата сила.
36. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на насрещните задължения
спира.
ІХ. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
37. В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и,
той е длъжен да сключи договор със същия/те в срок от 3 /три/ дни от сключване на
настоящия договор. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя
от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
38. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
39. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора, за която
Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и на
подизпълнителя/ите.
40. В случай на сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва
плащане по договора, след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на
подизпълнителя/ите всички работи.
41. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор се
допуска по изключение, по реда и условията на ЗОП.
X. ДРУГИ
42. При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи
обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и търговско
законодателство на РБългария, като отговорност не се дължи в случай на наличие на
непредвидени обстоятелства по смисъла на Закона за обществени поръчки.
43. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повед изпълнението на
договора, в т.ч. обстоятелства, свързани с търговска дейност, технически процеси, проекти
или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други
права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора.
44. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма, като за валидни се считат адресите,
посочени на страница първа от договора.
45. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.
46. Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително
споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
47. Настоящият договор се прекратява:
47.1. с изтичане на срок на договора;
47.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
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47.3. при условията на чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
47.4. с 30-дневно предизвестие от страна на Възложителя, когато Изпълнителят не
изпълнява някое от задълженията си по договора или ползва подизпълнител в нарушение на
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и не прекрати/коригира неизпълнението в
предоставен от Възложителя срок.
48. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване чрез писмени споразумения, а при
недостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред компетентен съд.
49. За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство.
Настоящият Договор е изготвен и подписан в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по
един за всяка страна и има 36-месечен срок на действие, считано от датата на подписването
му.
Приложения:
1. Приложение №1 - Техническо предложение на изпълнителя.
2. Приложение №2 - Ценово предложение на изпълнителя.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………….………....

……………………

проф. дн Васил Кавърджиков, директор

Светлана Фурнаджиева, управител

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

………………………

Людмила Веселинова, гл.счетоводител

Красимир Златаров, управител

Забележка: Подписите са заличени на основание чл. 2 от Закона за защита на личните
данни
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