Приложение А
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА ПО
„ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОБУЧАЕМИ В „ЕВРО-АЛИАНС” ООД
ЛИЦА“
(ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ)
1. Предлаганото по процедурата настаняване на територията на гр. Пловдив, трябва да бъде
съобразено с Наредбата за командировките в страната.
2. Участникът трябва да осигури 24 часово обслужване, като предостави дежурна
телефонна връзка за обслужване при извънредни обстоятелства в работни дни, както и в
извънработно време, почивни и празнични дни.
3. Участникът описва подробно организацията на работата си по приемането и отговора на
заявки на Бенефициента в техническото си предложение от офертата (приложение 1.1).
4. Доставката на ваучерите за настаняване следва да се извърши от Изпълнителя в рамките
на 24 часа от направената резервация от страна на Бенефициента.
5. Предлагането по процедурата настаняване следва да бъде в хотел с категория мин. 3
звезди (съгл. Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и
Заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за
условията и реда за регистриране на стаи за гости, Приета с ПМС № 139 от 26.06.2020 г.
на основание чл.121, ал.5 от Закона за туризма), който да е на удобно разстояние от
мястото на обученията.
6. При неизползване на една и/или повече нощувки, Бенефициентът не дължи плащане за
същите, независимо от направените заявка и резервация.
7. Изпълнителят се задължава да предостави настаняване в стаи с единично ползване и в
изпълнение на всички предвидени мерки за безопасност срещу COVID-19.
8. Изпълнителят гарантира наличност на не по-малко от 30 стаи с единично ползване при
направена заявка за резервация.
9. Изпълнителят трябва да даде писмено потвърждение за хотелска резервация по ел. поща
и/или входирано на ръка, в срок до 30 минути, след направена заявка от Възложителя.
10. Изпълнителят трябва да предложи резервация и настаняване на всяка група (30 човека) в
един хотел. Не се допуска настаняване в различни хотели.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014 –
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Управляващия орган.

