ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона
за обществените поръчки), с предмет: Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване по
Проект 2018-3185/001-001 „EYES: Младите хора в процеса на устойчивото енергийно
планиране“
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:
Проект „EYES“ възнамерява да приложи и оцени новаторски метод, основан на младежкото
участие в процеса на местното енергийно планиране. Изменението на климата е глобално
предизвикателство, което ще засегне особено младите поколения, които в момента не участват по
никакъв начин в устойчивото планиране на енергията и климата.
Цел на проекта: да включи група млади хора (на възраст 18г. – 29г.) в местното енергийно
планиране, като обърне по-специално внимание на уязвимите групи младежи.
Всеки партньор в неговата страна ще създаде мрежа от местни партньори, за да достигне до
уязвимите младежки групи и да сформира Консултативен съвет, който ще:
(1) Подбере млади хора на възраст между 18г. и 29г. с интерес към енергийното планиране
(2) Сформира „Младежки екип“ – млади хора от целевата група със сходни разбирания, но
разнообразни по отношение на пола, културния произход и местната географска област
(3) Мобилизира и обучи „Младежки екип“, така че в последствие той да подпомага общините в
процеса на местно енергийно планиране
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на настоящата поръчка е: Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване по Проект
2018-3185/001-001 „EYES: Младите хора в процеса на устойчивото енергийно планиране“
Предметът на обществената поръчка обхваща предоставянето на следните услуги:
а) осигуряване на транспорт за участие на служители на АБЧО и представители на целевите групи
в организирани по проекта събития в чужбина, включващ: самолетен полет, в т.ч. и осигуряване на
превоз до крайната дестинация. В случаи, когато крайната дестинация не разполага с възможности
за въздушен превоз изпълнителят трябва да предлага трансфери и/или билети за наземен
транспорт (автобус, влак) при необходимост, както и трансфер летище/хотел/институция.
б) осигуряване на хотелско настаняване в мястото на провеждане на съответното събитие.
IІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
При изпълнението на обществената поръчка избраният изпълнител следва да осигури транспорт и
хотелско настаняване за участие на служители на АБЧО и представители на целевите групи в
организирани по проекта събития в чужбина, както следва:
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Дестинации:
Посочените градове, като място на провеждане на съответните събития не са окончателни.
Изпълнителят трябва да има възможност и готовност за покриване на всички евентуални
променени от възложителя дестинации (градове).
Възложителят ще информира Изпълнителя за точната дата и града на провеждане на конкретното
събитие минимум 10 дни предварително.
Изисквания към осигуряването на транспорта:
1. Предлаганите маршрути да са с най-подходящите връзки за съответните дестинации.
Предлаганите полети да са директни, а при невъзможност с минимален брой подходящи
връзки за възможно.
2. Срокът на валидност на предложените условия и цени на самолетни билети не може да бъде
по-кратък от 24 /двадесет и четири/ часа.
3. Изпълнителят трябва да предлага осигуряване на превоз до крайната дестинация в случаи,
когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз: изпълнителят
трябва да предлага трансфери и/или билети за наземен транспорт (автобус, влак) при
необходимост, както и трансфер летище/хотел/институция
Изисквания към осигуряването на хотелско настаняване:
1. В случай на извънредни обстоятелства, непозволяващи осъществяването на съответния
престой/нощувка, да уведомява възложителя своевременно и да съдейства за
възстановяване на стойността или за безплатна промяна при идентични условия.
2. При неосъществено настаняване /след направена резервация/издаден ваучер или др./,
изпълнителят е длъжен да съдейства на възложителя и да направи възможното за
освобождаване от санкции на възложителя, а ако е невъзможно – за тяхното намаляване.
3. При наличие на проблем с направената резервация в хотела, изпълнителят незабавно
осигурява настаняване в друг равностоен хотел, отговарящ на изискванията на
възложителя.

