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Съобщение до средствата за масово осведомяване 

 

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) обявява обществена 

поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Закупуване на самолетни билети и 
хотелско настаняване в страната и чужбина”. 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под № 9040830 

на 16.04.2015 г. 

Документацията е публикувана в сайта на Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура” - www.bgports.bg, в "Профил на купувача" - раздел "Публични покани". 
 Кратко описание: 

Предмет на поръчката е осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух и хотелско 

настаняване на служителите и на членовете на Управителния съвет на ДП „Пристанищна 

инфраструктура” при осъществяване на служебните пътувания в страни в рамките на ЕС и извън 

ЕС, съгласно всяка конкретна заявка на възложителя, в т.ч. и осигуряване на превоз до крайната 

дестинация в случаи, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен 

превоз. 

Сред основните дестинации, до които се командироват служители на ДП „Пристанищна 

инфраструктура” (на база осъществени командировки в чужбина за предходен период), са: 

• Брюксел;  

• Лондон;  

• Париж;  

• Лисабон;  

• Амстердам;  

• Копенхаген;  

• Рим;  

• Антверпен;  

• Будапеща и др. 

Посоченият списък е примерен и не ангажира възложителя със закупуване на самолетни 

билети по изброените дестинации, нито го ограничава да закупува такива билети само в рамките 

на изброените дестинации.  

Не са обект на настоящата обществена поръчка доставката на самолетни билети от 

нискобюджетни авиокомпании (лоу-кост). 

Заявката си за резервация и доставка на самолетни билети и/или ваучери за хотелско 

настаняване възложителят ще предоставя на изпълнителя чрез определените свои представители 

по електронна поща или по факс.  

В заявката се посочва най-малко:  

• дестинацията на пътуването; 

• две имена на пътуващите, съгласно валиден документ; 

• дата на отиване и на връщане;  

• друга необходима информация за точното изпълнение на конкретната заявка: 

а) предпочитания за място в самолета (ако има такива); 

б) необходимост от осигуряване на въздушно карго за превоз на багаж (ако такава е 

налице); 

в) предпочитания за местонахождението и/или категорията на хотела (ако има 

такива).  

• мястото на доставка на самолетните билети за дестинации извън ЕС или при 

невъзможност за издаване на електронни билети; 

• локация на провежданото събитие, с което ще бъде ангажиран командированият 

служител, в близост до която трябва да бъде осигурено хотелското настаняване.   

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 28.04.2015 г.   

 



 

 

До участие в поръчката се допуска всяко българско и чуждестранно физическо и 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в  ЗОП и 

обявените изисквания на възложителя. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. 

 Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП 

„Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, 

заседателна зала, на 29.04.2015 г., 11.00 часа. 

 

 

 


