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МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 

 

 

          ОДОБРЯВАМ: 

                                                     ДЕЛЯН ДОБРЕВ 
                                                                               МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 

                                                                         ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА                
 

 

 

ДД  ОО  КК  УУ  ММ  ЕЕ  НН  ТТ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
  

 
ЗА 
 
 

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
,,ИЗБОР НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ 

СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ  ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА”,  

 
ПРИ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

 
1. ,,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО 
СТАНДАРТА GSM С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С 
ТАЗИ ДЕЙНОСТ ”. 
 
 
2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА ЕЛЕКТРОННА 
СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА  

 

 

 

 

 

София, 2012 г.  
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      УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА , 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с адрес: гр. София, 
ул.“Славянска” №8, на основание Решение № РД -16-1500/31.10.2012г. на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма отправя покана към всички заинтересовани лица за участие 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

,,ИЗБОР НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ 
СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА”,  
 

ПРИ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 
 
1.  ,, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО 
СТАНДАРТА GSM С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С 
ТАЗИ ДЕЙНОСТ ”. 
 
2. „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА ЕЛЕКТРОННА 
СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА“.  

Надяваме се, че настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да 
подготвите своите предложения за участие в тази процедура по реда на глава V от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). За всички неуредени в настоящата документация за участие 
въпроси се прилагат правилата на Закона за обществените поръчки. За всички неуредени въпроси 
във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите по настоящата 
обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията 
и договорите. 

 Документацията за участие в процедурата е безплатна и до нея е предоставен пълен достъп 
по електронен път от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на МИЕТ - 
http://www.mi.government.bg/, рубрика “Обяви и търгове“. 

Участниците в процедурата, следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 
образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.  

 
Офертите на участниците се приемат всеки работен ден до 17:30 часа, в срок до 

крайната дата за приемане на офертите, посочена в обявлението на поръчката, 
включително. 

 Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която 
ще започне своята работа в 14.00 часа на първия работен ден, след изтичане на срока за 
получаване на оферти в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма на ул. “Славянска” №  8, заседателна зала.  

 Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или упълномощен) да 
присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за 
самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство). 

Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите 
оферти писмено до всеки участник, както и на посочения в настоящата документация Интернет 
адрес на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочен и в обявлението за 
откриване на процедурата http: // www.mi.government.bg/, рубрика “Обяви и търгове“.  

За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде писмено уведомен. 

 За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към към 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на следните телефони: 

02/940 7797 – Галина Орешарска – дирекция «Финанси и управление на собствеността»; 

02/940 7888 – Иванка Джумеркова – дирекция «Финанси и управление на собствеността»;   
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2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
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ГЛАВА І.  

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

РАЗДЕЛ І.  

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящата Обществена поръчка по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП е 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството му на орган на държавна власт.  

2. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на 
чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП.  

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): основен код : 64211000 и 64212000 

3. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА - Предметът на настоящата обществена поръчка е:  

,,Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги 
за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”,  

 

При следните самостоятелно обособени позиции: 
 

1. ,,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО 
СТАНДАРТА GSM С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ 
ДЕЙНОСТ”. 
 

2. „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА ЕЛЕКТРОННА 
СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА“.  

4. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: Открита процедура по реда на глава V от Закона за обществените 
поръчки /ЗОП/. 

5. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА 
Целта е чрез провеждане на открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП при спазване на 
основните принципи при възлагане на обществени поръчки, посочени в чл.2 от ЗОП – публичност 
и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация, да бъде избран изпълнител, предложил най-ниска цена за изпълнение на 
поръчката.  
  
6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ - Максимална прогнозна стойност на обществената поръчка е 540 000 
лв. (петстотин и четиридесет хиляди лева), без ДДС, в това число по обособена позиция 1 – 
360 000 лв. (триста и шестдесет хиляди лева), без ДДС и по обособена позиция 2 – 180 000 лв. 
(сто и осемдесет хиляди лева), без ДДС. 
 

7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – 3 години. 

 

РАЗДЕЛ ІІ.   

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или 
чуждестранни лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, 
регламентирани от Закона за обществени поръчки, Закона за електронните съобщения, обявените 
изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.  
2. Всеки участник може да представи само една оферта.  
3. Всеки участник има право да участва за цялата поръчка или за отделна позиция. 
4. Не се допуска представянето на варианти на офертата. 
5. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка, под каквато 
и да е форма.  
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6. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две 
обединения, които са участници в процедурата, или да участва в процедурата самостоятелно и в 
обединение. 

7. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в 
офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  

8. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, 
не може да представя самостоятелно оферта. 

9. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, който е: 

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: 

� за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

� за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

� за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

� за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

� за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

б) обявен в несъстоятелност. 

в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните 
закони и подзаконови актове. 

г) в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е 
чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и 
подзаконови актове, включително, когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е 
преустановил дейността си. 

д) лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството 
на държавата, в която е извършено нарушението. 

е) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано 
от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

ж) който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения 
за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен; 

з) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

и) при който лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от 
ДР на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

к) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.  

10. В случай, че участникът е юридическо лице изискванията по т. а), д), з) и и) се прилагат за 
лицата, които представляват участника, както следва: 

• при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
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• при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 

• при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, 
а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон; 

• при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

• при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

• при едноличен търговец - за физическото лице - търговеца; 

• във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват кандидата или участника; 

• в горните случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 
власт е включена територията на Република България.  

При подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелства 
по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (букви  а), б), в), г) д), е) и ж) з) и) к) с декларации, които се 
попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените към настоящата документация образци 
- Приложения № 7, 8 и 9. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и  ал. 5, т. 
2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да го представляват.     

11. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице:  

Всяко физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или в обединение с 
други лица. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение (договор). 

  Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: 

� че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за 
изпълнението на договора;  

� че срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 
изпълнена. 

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението за целите на поръчката.  

Не се допускат промени в състава на обединението, след подаването на офертата. 

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение, или в приложеното 
споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или 
съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.  

В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е регистрирано като 
юридическо лице, изискванията за подбор се прилагат към обединението като цяло, а не към 
всяко от лицата, включени в него. 

      В този случай и съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, документа за регистрация (ЕИК) и/или 
документът за самоличност, както и декларациите по чл.47, ал.1, 2 и 5 се представят от всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл.47, ал.4 от ЗОП, а 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които 
обединението доказва критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 
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      Съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо 
лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, 
документите по чл.56, ал.1,т.1 се представя в официален превод, а документите по ал.1, т.4, 5, 6 
и 11 се представят и в превод.  

12. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
документите по чл.56, ал.1, т.1, т.4, т.5, т.6 и т.11 от ЗОП се представят за всеки един от 
подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

13. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в 
процедурата: 

13.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за 
обществените поръчки, описани в документацията; 
13.2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и посочените обстоятелства по 
ал. 2 от Закона за обществените поръчки;  
13.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя; 
13.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за 
обществените поръчки.   
13.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за 
доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 
13.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е: 

1. Постъпила в незапечатан или в скъсан плик; 
2. Постъпила след изтичане на крайния срок. 
 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, и 5 и 
посочените обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им. 

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Участниците по първа позиция, трябва да имат право да извършват съответните електронни 
съобщителни услуги чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM И UMTS поне до 
края на срока за изпълнение на поръчката. Това следва да бъде доказано, чрез представяне на 
необходимите индивидуални разрешителни, издадени от компетентните регулаторни органи в 
страната за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна 
мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS (представят се заверени от участника копия). 

2. Участниците по втора позиция, трябва да имат право да извършват съответните електронни 
съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа поне до края на изпълнение на поръчката. 
Това следва да бъде доказано, чрез представяне на необходимите разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс, издадени от компетентните регулаторни органи в 
страната за осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа 
(представят се заверени от участника копия). 

3. Участниците следва да докажат възможността да изпълнят предмета на поръчката, чрез 
представяне на необходимите документи, посочени в раздел 4.6. Необходими документи.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ.  

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ДОБРО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Гаранциите, определени от Възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, 
както следва: 

1. Гаранция за участие в процедурата.  

На основание чл.59, ал.1 от ЗОП, всеки участник представя гаранция за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка, под формата на: 
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Парична сума, платима по банкова сметка на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма:  

БНБ - ЦУ IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01  

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD  

SWFT кода на БНБ за плащания във валута е BNBGBGSF  

или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, в 
която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл.61 от ЗОП /по 
образец – Приложение №14 към документацията/. Банковата гаранция за участие следва да 
бъде на български език или в превод в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Банковата 
гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния 
срок за представяне на офертите. 

 
Размерът на гаранцията за участие е определена, както следва: 

 
• Размерът на гаранцията за участие в цялата поръчка е 5400 лв. (пет хиляди и 

четиристотин лева). 
 

• Размерът на гаранцията за участие по обособена позиция 1 е 3600 лв. (три хиляди 
и шестстотин лева).  
 

• Размерът на гаранцията за участие по обособена позиция 2 е 1800 лв. (хиляда и 
осемстотин лева).     

Освобождаване на гаранциите за участие. 

      Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от Възложителя, в срок 
от 5 (пет) работни дни, след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за 
определяне на Изпълнител. 

      Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождават 
от Възложителя, след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани 
участници - в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на 
Възложителя за определяне на Изпълнител.  

 При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на 
всички участници се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за 
обжалване на решението за прекратяване. 

 Задържане на гаранцията за участие. 

     Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура 
за възлагане на обществена поръчка: 

а) оттегли офертата си, след изтичането на срока за получаване на офертите; 

б) обжалва решението за определяне на Изпълнител - до решаване на спора; 

в) е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 
обществената поръчка. 

В случаите по буква «а» и по буква «в», Възложителят има право да усвои гаранцията за 
участие. 

 
2. Гаранция за изпълнение на договора   

 
Задължение за представяне на “гаранция за изпълнение” възниква само за участника, 
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определен за Изпълнител на обществената поръчка. 
 

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена под формата на : 
 

парична сума, платима по банкова сметка на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма:  

БНБ - ЦУ IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01  

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD  

SWFT кода на БНБ за плащания във валута е BNBGBGSF  

 
или безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на 

договора в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, в която изрично са посочени 
основанията за нейното задържане, съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка, 
представена по образец Приложение № 15 към документацията. 

 

На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, размерът на гаранцията за изпълнение на 
договора е 3 % от стойността на обществената поръчка за всяка една от позициите.  

Гаранцията за добро изпълнение, следва да бъде представена към момента на подписване 
на договора за възлагане на обществената поръчка, като се задържа в случаите, предвидени в 
договора за възлагане на обществената поръчка.  

  Паричната гаранция за участие в процедурата на участника, с който Възложителят 
сключи договор, може да се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като 
изпълнителят представя преди подписването му платежно нареждане за внесена 
допълнителна сума в размер, равен на разликата между определената гаранция за 
изпълнение и внесената гаранция за участие. 

При внасяне на съответната гаранция от Изпълнителя по сметка на Възложителя, в 
платежното нареждане изрично се посочва видът на гаранцията и процедурата, за която 
се внася тя. 

В оригинала за банкова гаранция, който се предоставя на Възложителя, изрично 
се посочва срокът, видът на гаранцията и процедурата, за която се отнася и позицията. 

Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІІІ, т.1 и т.2, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 
РАЗДЕЛ ІV.  

ОФЕРТА 

4.1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявени от 
Възложителя условия. 

2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените 
в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

3. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или 
оттегли офертата си. 

4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата се 
представя на български език, без корекции и поправки. Когато участникът в процедурата е 
чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език, а 
необходимите документи се представят и в превод. 
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5 Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 
самостоятелна оферта. 

6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на 
обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с 
варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е 
посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация – Приложение №10. 

4.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Предоставяне на достъп до документацията за участие 
 

На основание чл. 64, ал.3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се 
предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на  
следния  интернет адрес на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, посочен и в 
обявлението за откриване на процедурата: http://www.mee.government.bg/, рубрика „Обяви и 
търгове”.  

На основание чл. 45а от Закона за обществените поръчки, Възложителят изпраща за 
публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз обявлението за откриване на 
процедурата.  

 

4.3. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 
открита процедура са в писмен вид.  

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма, гр. София 1052, ул.“Славянска“ № 8, по факс, чрез 
препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба. /централен факс на 
министерството: 02/ 987 21 90/. 

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по 
факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна 
разписка. 

4. Съгласно чл.29 от ЗОП всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 
документацията за участие до изтичане на срока за нейното получаване.  
 
5. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща 
разяснението едновременно до всички лица, които са получили документация за участие и са 
посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.  
В случай, че от предоставянето на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване 
на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, Възложителят удължава срока за получаване на 
оферти с толкова дни, колкото е забавата. 
 
6. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет 
адреса на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочен и в обявлението за 
откриване на процедурата): http://www.mee.government.bg/, рубрика “Обяви и търгове“.  

4.4. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Място и срок за подаване на оферти. 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, подават 
лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на административната сграда на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, адрес: гр.София, ул.”Славянска“ № 8, 
всеки работен ден до 17:30 часа в срок до крайната дата, посочена в обявлението на 
поръчката, включително. Оферта може да бъде подадена и по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка на посочения по-горе адрес на Възложителя. И в този случай, за крайна дата се 
приема датата, посочена за приемане на офертите и пристигнали след тази дата оферти, няма да 
бъдат приемани.  
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Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите 
за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на 
участника. 

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг 
начин за представяне.  

Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от 
деня и часа, посочени в Обявлението. 

 Офертите се подават в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис: 

� До Министерство на икономиката, енергетиката и туризма  
� „Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: ,,Избор на предприятие за 

предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”,  

 

За обособена позиция: 

…………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
               (Посочва се позицията, за която участникът участва)  

                                                

� Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на 
участника.  

� Следното предписание: “Да не се отваря, преди разглеждане от страна на 
Комисията за оценяване и класиране”. 

Всеки участник, следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
Възложителя.  

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни 
или оттегли офертата си. 

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. 
 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан 
и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер …………….. за участие в 
открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ,,Избор на предприятие за предоставяне на 
обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма” по обособена позиция №…....  „..............”. 

2. Приемане на оферти / връщане на оферти. 

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и 
час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, 
прозрачен или скъсан плик се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в 
регистъра по предходния текст. 

3. Срок на валидност на офертите 

      Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни 
дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

      Срокът на валидност на офертите, е времето, през което участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните 
участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 
обществената поръчка. 
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4. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва: 

1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период. 

2. Когато последният ден от срока съвпада с официален празник или неприсъствен ден, срокът 
изтича в края на следващия работен ден. 

  
4.5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Всеки участник може да участва за цялата поръчка или за отделна обособена позиция.  
 
1. Офертата трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както 
следва: 
 
А. Плик № 1 с надпис: 

• Наименование на участника; 
• Следното обозначение: „Документи за подбор”. 
В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1-6, т.8, 

т.12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и посочени от Възложителя, 
в раздел ІV. Оферта, 4.6. „Необходими документи” .)  
 
Б. Плик № 2 с надпис: 

• Наименование на участника; 
• Следното обозначение: „Предложение за изпълнение на поръчката по позиция 

…………………………….”. 
В него се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката /техническо 

предложение/, съобразно посочените в документацията изисквания. 
*В офертата се поставят толкова Пликове № 2, съдържащи техническо предложение, за 

колкото обособени позиции от предмета на поръчката се участва. 
 

В. Плик № 3 с надпис: 

     ● Наименование на участника.  

     ●  Следното обозначение: “Предлагана цена по позиция …………………….” 

     В плика се поставя ценовото предложение на участника.  

*В офертата се поставят толкова Пликове № 3, съдържащи ценово предложение, за колкото 
обособени позиции от предмета на поръчката се участва. 

 
2. В случай, че участникът участва за цялата обществена поръчка, офертата следва да съдържа 
един плик № 1 „Документи за подбор“ и два плика № 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ за всяка от обособените позиции и два плика № 3 „Предлагана цена“ за всяка от 
обособените позиции.  

4.6. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
 
В  Плик № 1 се поставят следните документи: 

 
1.  Оферта на участника, попълнена по образец – Приложение № 1 към документацията; 
2. Документ за регистрация на участника: Декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по 
образец – Приложение № 6 към документацията) – за българско юридическо лице, документ за 
регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато 
участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедура 
е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за 
регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е 
установен и да се представи в официален превод на български език. 

Обединенията представят документ, подписан от лицата в обединението, в който 
задължително се посочва представляващият. 
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Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документи за 
регистрация се представят за всяко физическо или юридическо лице,включено в обединението. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите за регистрация се 
представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното 
участие. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, офертата се подава на български език, а документът за регистрация се представя в 
официален превод. 
Удостоверение за актуално състояние (заверено копие) – изисква се, ако участниците са 
юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК. 

Чуждестранните юридически лица представят извлечение от съдебен регистър или 
съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в 
която са установени. 

Обединенията представят такива удостоверения за всички лица, включени в обединението, 
в случай, че не са посочили ЕИК. 

Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца, преди датата на 
представяне на офертата за участие в откритата процедура. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, удостоверението за актуално 
състояние се представя за всеки от подизпълнителите, ако не е посочил ЕИК. 
 
3. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал.2,т.1 и 
т.3 от ЗОП, попълнена по образец – Приложение № 7 към документацията. Декларацията се 
попълва от лицата, посочени в пояснението към образеца - приложение и съгласно указанията в 
настоящата документация.(оригинал)  

4. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 
5 от ЗОП, попълнена по образец – Приложение № 8 към документацията. Декларацията се 
попълва от лицата, посочени в пояснението към образеца – приложение и съгласно указанията в 
настоящата документация. (оригинал) 

5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП,попълнена по образец Приложение № 9 към 
документацията. Декларацията се попълва от лицата, посочени в пояснението към образеца – 
приложение и  съгласно указанията в настоящата документация. (оригинал)  

6. Доказателства относно икономическото и финансовото състояние на участника, съгласно чл. 50, 
ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, които са както следва:  

 
6.1. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за 
предходните три години – 2009, 2010 и 2011 г., когато публикуването им се изисква от 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, заверени от участника с „Вярно 
с оригинала“ и печат, или еквивалентен документ – за участници, които не са регистрирани 
съгласно българското законодателство. В случай, че посочените документи са оповестени в 
търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по 
служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър. 
6.2. Подписана и подпечатана от участника справка - декларация за общия оборот и за оборота на 
услугите, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2009, 2010 и 2011г.), в 
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение 
№ 12).  

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за 
всеки един от тях, съобразно горното. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се 
представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите 
за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването 
следва да бъде изпълнено общо от обединението. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се 
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 
7. Доказателства за техническата възможност и/или квалификация на участника за 
изпълнение на поръчката:  
 
7.1. Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - Приложение № 11 към документацията, 
съдържаща списък на основните договори за извършените услуги, отговарящи на предмета на 
поръчката по съответната позиция, по която участва участника, извършени през последните 3 
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(три) години, включително стойностите, датите и получателите, както и препоръки за добро 
изпълнение от предишни възложители. В случай, че участникът участва и за двете позиции, 
следва да бъдат представени два броя декларации по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП и съответни 
препоръки към тях, съобразно предмета на съответната позиция. 
7.2. Необходимите индивидуални разрешителни, издадени от компетентните регулаторни 
органи в страната, доказващи правото на участника да предоставя до края на срока на 
изпълнение на поръчката, електронни съобщителни услуги, съобразно предмета на позицията, за 
която участва. В случай, че участникът участва по първа позиция, той следва да представи 
документа (необходимо разрешително) да предоставя електронни съобщителни услуги 
чрез обществена електронна мобилна  мрежа по стандарт GSM и UMTS(представят се 
заверени от участника копия). В случай, че участникът участва по втора позиция, той 
следва да представи необходимото разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс, издадени от компетентните регулаторни органи в страната за 
осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна услуга. 
7.3. Описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване на качеството 
на предлаганите услуги /придружено със съответните доказващи ги документи, когато това е 
възможно/.  
7.4. Документ/и/ от компетентните регулаторни органи в страната, удостоверяващ  
покритието за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарт GSM, обект на 
обществената поръчка, изразено в % /процент/ от територията на страната (заверено от участника 
копие); 
( Документът се представя в случай, че участникът участва за първа позиция). 
7.5. Документ /и/ от компетентните регулаторни органи в страната, удостоверяващ  покритието 
за предоставяне на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и 
HSDPA/HSUPA, обект на обществената поръчка, изразено в % /процент/ от територията на 
страната. ( заверено от участника копие) (Документът се представя в случай, че участникът 
участва за първа позиция). 
7.6. Декларация от лицето, представляващо участника, че има сключени международен роуминг 
споразумения с доставчици в страни членки на ЕС към датата на подаване на офертата; оригинал, 
(Документът се представя в случай, че участникът участва за първа позиция). 
7.7. Декларация от лицето, представляващо участника, че има сключени международен роуминг 
споразумения с доставчици в страни извън ЕС към датата на подаване на офертата, оригинал. 
(Документът се представя в случай, че участникът участва за първа позиция). 
7.8. Декларация от лицето, представляващо участника, че има сключени международен роуминг 
споразумения за високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и 
HSDPA/HSUPA към датата на подаване на офертата, оригинал. (Документът се представя в 
случай, че участникът участва за първа позиция). 
 
8. Списък с данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), както и декларация, 
подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя за 
съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник, при изпълнение на поръчката по 
образец – Приложение № 10 към документацията. Към списъка за подизпълнителя се прилагат 
документите по чл.56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП надписани с думата  “подизпълнител”. 

 
9. Декларация за приемане на условията по проекта на договор, съгласно Приложение № 
13 към документацията за участие в процедурата. 

 
10. Пълномощно в случай, че участникът се представлява от лице, различно от законния му 
представител – оригинал или заверено копие. Представя се, когато офертата (или някой документ 
от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му 
регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички 
данни на лицата (пълномощник и упълномощител), както и изрично изявление, че пълномощника 
има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато 
пълномощното е издадено изрично за настоящата обществена поръчка се представя в оригинал. 
Когато пълномощното не е изрично, а общо за участие в обществени поръчки – се представя копие 
на същото, заверено от участника. 
 
11. Списък на документите, съдържащи се в плик № 1, подписан и подпечатан от участника, 
поставен в началото на офертата. 
 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 
1, 4, 5, 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида 
и дела на тяхното участие. 
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Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по 
чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, 
чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 

 

Необходимите документи, които следва да се представят в останалите пликове са 
посочените по долу и същите следва да се подредят съгласно указанията на настоящия и 
предходния раздел. 
   

В Плик № 2 с надпис: 
• Наименование на участника; 
• Следното обозначение: „ Предложение за изпълнение на поръчката по позиция „………………” 

се поставят документите по чл.56, ал.1, т.7 и т.9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, 
съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, а 
именно: 
 

• Техническо предложение (изготвено по образец Приложение №2 и/или 
Приложение №3 към документацията) с подробно описание на начина за изпълнение на 
поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката, 
посочени в глава ІІ от документацията. Техническото предложение, следва да съдържа 
информация по всички показатели, заложени в техническата спецификация на документацията. 
Към Техническото предложение участникът прилага и Общи условия, в случай, че 
изпълнението на услугата е свързано с подписването на такива. 

• Срок на изпълнение на поръчката – 3 години; 

 В. Плик № 3 с надпис: 

          ● Наименование на участника.  

          ● Следното обозначение: „Предлагана цена по позиция ………………“   

В плик № 3 се поставя ценовото предложение на участника, изготвено по образец 
Приложение № 4 и/или Приложение №5 към документацията.  

Представените документи, следва да бъдат оригинали /нотариално заверени копия/ - за 
изрично посочените документи, а за останалите - копия със заверка „Вярно с оригинала”, 
подписани и подпечатани от участника.   

Всеки лист, съдържащ се в плик № 1 и № 2 задължително следва да бъде номериран и 
подреден.      

 

РАЗДЕЛ V.  

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТАТА 

Място и дата на отваряне на офертите. 

         Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 
Възложителя, след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за 
отваряне на офертите. 

         Комисията, започва работа, след получаване на списъка с участниците и представените 
оферти. В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат 
уведомени писмено. 

 Постъпилите оферти се отварят в административната сграда на Възложителя, находяща се в 
град София, ул.” Славянска” № 8, на първия работен ден, след изтичане на срока за получаване 
на оферти, обявен в Обявлението за настоящата обществена поръчка за отваряне на офертите. 

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се 
допуска, след представяне на документ за самоличност и съответно пълномощно (извън случаите 
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на законно представителство). Присъстващите представители се подписват в изготвен от 
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. 

  Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 
най-малко на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове 
подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише плик № 3 на останалите участници. 

 В присъствието на лицата, посочени по горе, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима 
от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 
участници. 

В публичното заседание на комисията се отваря плик № 1 и се проверява съответствието на 
представените документи със списъка изготвен от участника.  

След извършване на описаните действия, приключва публичната част от заседанието на 
комисията. 

В закрити заседания, Комисията извършва преглед на документите, съдържащи се в плик № 
1, като в протокола за работата й изчерпателно се описват всички документи и в частност 
липсващите документи и констатираните несъответствия с изискванията на Възложителя, като се 
посочват документите, които следва да се представят допълнително от участниците и се определя 
срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и е 5 работни дни, считано от 
датата на получаване на протокола. 

  Когато установи липса на документи и/или несъответствия с изискванията на Възложителя, 
Комисията изпраща протокола до всички участници. 

  Участниците нямат право да представят други документи, освен липсващите и тези за 
отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на Комисията. 

След изтичането на указания в протокола срок, Комисията разглежда допълнително 
представените документи, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, 
поставени от Възложителя. 

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на 
критериите за подбор, както и на тези, които не са представили в срока указания липсващ 
документ, определен от Комисията. На останалите участници, Комисията извършва проверка за 
съответствието на техническото предложение с изискванията на Възложителя, която отразява в 
подписан от членовете на Комисията протокол.  

  Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква 
от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. 
Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на 
участниците. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, при наличие на 
обстоятелствата, посочени в чл.69, ал.1 от ЗОП: 

1.  който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението 
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

3.  който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя; 

4.  който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 
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5. за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за 
доказване на съответствието му с критериите за подбор. 

Възложителят уведомява участниците за датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти,  като обявява тази информация на интернет адрес на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, http://www.mee.government.bg/, 
рубрика „Обяви и търгове”.  

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица 
с нестопанска цел и средствата за масова информация. 

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
Възложителя, не се отваря. 

  
 

РАЗДЕЛ VІ.  
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

  В срок от 5 /пет/ работни дни, след приключване на работата на комисията, Възложителят 
обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за 
Изпълнител. В решението, Възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и 
оферти, както и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 /три/ дни от издаването му. 

Всички участници имат право да се запознаят с протокола на комисията. При писмено 
искане от страна на участник, направено в срока на обжалване на решението, Възложителят 
осигурява в тридневен срок от получаването му копие или достъп до протокола. Възложителят 
може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 
противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.  

 

РАЗДЕЛ VІІ.  

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка, при наличие 
на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал.1 от Закона за обществените поръчки, както следва:  

1.  не е подадена нито една оферта или няма кандидат или участник, който отговаря на 
изискванията по чл. 47 - 53а ЗОП; 

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя; 

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

4.  първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата, в резултат на съществена промяна в 
обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 
поръчката, по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди; 

6. са установени нарушения, при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

7.  поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за 
обществена поръчка. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
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1. е подадена само една оферта; 

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една 
оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор, или 

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или  

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са 
посочени в обявлението. 

РАЗДЕЛ VІІІ.  

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участниците, класирани от 
комисията на първо място и определени за изпълнители, които при подписване на договора: 

1.  представят документ за регистрация, в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП; 

2.  изпълнят задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 

3.  представят определената гаранция за изпълнение на договора; 

4.  представят документ или изпълнят друго изискване, което е необходимо за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от 
Възложителя при откриване на процедурата. 

Поръчката за всяка от позициите, следва да се изпълнява съгласно условията по договора 
за съответната позиция, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите 
клаузи не подлежат на предоговаряне. 

Офертата, Техническите оферти на участника по съответните позиции (Приложение № 2 и  
Приложение № 3), Ценовите оферти по съответните позиции (Приложение №4 и Приложение № 
5), ще бъдат неразделни части от договора по съответната позиция. 

ГЛАВА II 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И 
СПЕЦИФИКАЦИИ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
РАЗДЕЛ І.  

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА ПО ПОЗИЦИЯ 1: 
,,ИЗБОР НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА 
ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТА GSM С НАЦИОНАЛНО 

ПОКРИТИЕ И  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ ”. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 
 
1.1. ПРЕДМЕТ: ,,ИЗБОР НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННА 

СЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТА GSM С 
НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ”. 

 
1.2.ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА ПО ПОЗИЦИЯ 1, СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  
 
Услугата включва: 

 Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и свързани 
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специализирани услуги по ползването на обществени електронни мобилни мрежи на територията 
на Република България и чужбина, както следва:  

 
         1.покритие за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарт GSM – над 
95% от територията на страната; 

 
          2. налични към момента на провеждане на поръчката 301 /триста и една/ броя сим карти, от 
които 16 броя ползващи техническа възможност за синхронизация на календари, адресни книги и 
електронна поща; 
 
          3. месечен кредитен лимит на SIM картите - минимум 200 (двеста) лева, с възможност за 
своевременно /постоянно/ управление /намаляване и увеличаване/ на кредитните лимити от 
упълномощен представител на Възложителя /до определена от него стойност/; 
 

4. провеждане на разговори между абонати в група – всички сим карти, собственост на 
Възложителя, включително и новопридобитите; подробно описание на параметрите на таксуване 
/безплатни минути, подробно описание на начина на таксуване на безплатните минути и др. 
параметри на тарифния план/;  
 

5. провеждане на разговори в мрежата на доставчика – подробно описание на параметрите 
на таксуване /безплатни минути, подробно описание на начина на таксуване на безплатните 
минути и др. параметри на тарифния план/;   

 
6. провеждане на разговори с потребители на други доставчици на мобилни мрежи – 

подробно описание на параметрите на таксуване /безплатни минути, подробно описание на начина 
на таксуване на безплатните минути и др. параметри на тарифния план/; 

 
7. провеждане на разговори с потребители на доставчици на фиксирани мрежи – подробно 

описание на параметрите на таксуване/безплатни минути, подробно описание на начина на 
таксуване на безплатните минути и др. параметри на тарифния план/;   
  
          8. провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по 
международни зони) – подробно описание на параметрите на таксуване /безплатни минути, 
подробно описание на начина на таксуване на безплатните минути и др. параметри на тарифния 
план/;  
 

9. провеждане на разговори в роуминг – активна услугата за всички сим карти, собственост 
на Възложителя, включително и ново придобитите - подробно описание на параметрите на 
таксуване /безплатни минути, подробно описание на начина на таксуване на безплатните минути и 
др. параметри на тарифния план/;  

 
10. услуга за кратки съобщения /sms/; 

 
11. осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии 

UMTS и HSDPA/HSUPA - над 80% от територията на страната; 
 

          12. доставка на SIM карта за пренос на данни и устройства към тях, в рамките до 1 
/работен/ ден, от датата на заявяване – параметри: поддържана скорост - min 3.6 Mbps; мрежи - 
EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, UMTS; външен интерфейс - SIM/USIM, USB, USB 2.0; операционна 
система - Windows Vista, Windows XP; 

 

          13. осигуряване на интернет достъп на гласовата карта за страната – за всички сим карти, 
собственост на Възложителя, включително и ново придобитите; 
 
          14. безплатно предоставяне за ползване на ISDN BRI GSM Gateway за срока на договора – 4 
броя устройства за по 2 броя SIM карти /общо 8 броя сим карти/, съвместимост с цифрова 
телефонна централа Ericsson MD110. При заявка за допълнителни Gateway устройства и сим карти, 
същите да бъдат доставени безплатно в рамките до 3 /работни/ дни, от датата на заявяване; 
 

15. осигуряване на синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, 
адресни книги и електронна поща през мобилни устройства (мобилни телефони), съвместима с 
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наличния лицензиран софтуерен BlackBerry Enterprise Server Version: 5.0.1 и използваната в МИЕТ 
система за групова работа Novell/ GroupeWise Server v.8.02; 
 

16. техническа помощ и софтуерна поддръжка за мобилните устройства, ползващи 
услугата по синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни книги и 
електронна поща – реакция и съдействие до 1 час; 
 

17. предложение към всички служители на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма и техните семейства като физически лица за абонаментни планове и 
закупуване на мобилни апарати;  

 
18. безплатна регистрация на всички SIM карти за данни и гласова връзка; 
 
19. доставка на SIM карти за включване на нови абонати към мрежата – безплатно; 

           
20. дубликат на открадната или загубена карта – безплатно, като при Възложителя се 

поддържа наличност от 30 броя неактивни сим карти за замяна/ дубликат, същите се активират до 
1 час от заявката.  

 
21. прехвърляне и преносимост на мобилни номера; 

 
22. получаване на подробно извлечение за посочена от Възложителя сим карта и период 

за ползваните услуги; 
 

23. гаранционно и следгаранционно обслужване на мобилни апарати, собственост на 
Възложителя, както и предоставена техника от доставчика - срокове за отстраняване на повредите 
до 20 работни дни от датата на представяне на техниката в сервиз на Изпълнителя. Изпълнителят 
е длъжен за срока на отстраняване на повредата да предостави на Възложителя оборотен апарат 
от същия клас на представения за ремонт; 
 

24. възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при 
преференциални условия по отношение на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма, посочени в офертата, както и общите условия на фирмата; 
 

25. предложение за безвъзмездно предоставяне на мобилни апарати от висок клас – 30 
броя и среден клас - минимум 270 броя за срока на договора; 
  

26. предложение на участника за закупуване на мобилни апарати, което да се 
актулизира всеки месец и изпраща за сведение до Възложителя; 
 

27. предоставяне на услугата електронна фактура; 
           

28. осигуряване предоставяне на GPS услуги с GPS оборудване, собственост на 
Възложителя, включващи: 

1. охрана на подвижни обекти /осигуряване на охрана на индикираните обекти на МИЕТ 
24 часа на денонощие и 7 дни в седмицата – на територията на РБългария и противодействие при 
посегателства върху охраняваните обекти от подразделенията на Дирекция Национална служба 
Полиция и Национална служба Гранична полиция във всички райони на страната и на територията 
на страните, в които Изпълнителят има сключени роуминг споразумения и уведомяване на 
Национала служба Полиция към Министерство на вътрешнтие работи за настъпили събития с 
индикираните обекти на територията на тези страни/; 

2. контрол и управление на автомобилен парк – достъп до информация за 
местонахождението на индикираното моторно превозно средство, за спиране, престой, посока на 
движение и маршрут, пробег и скорост на движение; 

3. телеметрия – автоматизирана система за връзка между утройствата на МИЕТ с цел 
безжично предаване на аналогова, цифрова и импулсна информация; 
              4. възможност за предоставяне и на други GPS базирани услуги и решения, в зависимост 
от специфични изисквания на Възложителя; 
 5. осигуряване на GPS базирани услуги чрез своята GSM мрежа – за 8 броя номера за GPS 
/поставени на 8 броя леки автомобили, собственост на МИЕТ/; 

   6. замяна на повредена /изгубена, открадната/ сим карта;  
        7. осигуряване на извънгаранционно обслужване на GPS оборудването; 

- безплатна инсталация на всяка сим;  
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- безплатен софтуер и лиценз за GPS софтуера;  

1.3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 3 (три) години, считано от подписването 
на договора. 

 
1.4. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/кореспонденция по договора/: 
Административната сграда на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 

находяща се в гр. София, ул.”Княз Александър I” №12. 
 

 1.5. Техническата оферта, следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение 
на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение предмета на 
поръчката, посочени в документацията. Техническите изисквания, следва задължително да 
залегнат в техническата оферта на участника, която  представлява неразделна част от договора. 
Техническото предложение на участника задължително трябва да съдържа информация относно 
праметрите на всички предлагани услуги за изпълнение на договора, изискани от Възложителя и 
съответно и на допълнително предложените такива. 
 Изпълнителят се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след 
изрично писмено уведомление от Възложителя, при структурни промени или при напускане или 
назначаване на служители, да извърши промяна на броя на SIM картите и устройствата, предмет 
на договора (увеличаване, намаляване или отказ и прехвърляне на трето външно лице - друго 
ведомство, фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо сим картата/, при 
изрично съгласие за това на третото лице). 

Техническата оферта представлява неразделна част от договора. 
 

1.6. Участникът прилага и Общи условия, в случай, че изпълнението на услугата е 
свързано с подписването на такива.  

 
1.7. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА. 
 

1.7.1. Начин на формиране на предлаганата цена: 
  Предлаганата цена за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на посочените 
по-долу изисквания и да включва: 
          Към момента на провеждане на поръчката Възложителя разполага с 301 броя сим карти, като 
техния брой се променя непрекъснато. 
 

№ Описание Мярка Единична 
цена в лева 
(без ДДС) 

1. Цена за месечна 
абонаментна такса 

за 1 брой SIM карта  

2. Цена на разговори между 
абонатите в групата (извън 
предвидените като 
безплатни, ако се 
предлагат такива) 

за минута разговор в група – в 
натоварената и 
ненатоварената часова зона на 
деня 

 

3. Цена за sms за 1 sms към мрежите на 
всички мобилни доставчици 

 

4. Цена на разговора извън 
групата в мрежата на 
доставчика (извън 
предвидените като 
безплатни, ако се 
предлагат такива) 

за минута разговор, извън 
групата в мрежата на 
доставчика 

 

5. Цена на разговора с други 
мобилни доставчици 
Забележка: Всеки 
доставчик посочва 
цените към другите 
доставчици, без 
собствената  мрежа 

1. за минута разговор  

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

2. за минута разговор 

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 
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6. Цена за разговори, извън 
групата към фиксирани 
доставчици (към 
фиксираната мрежа на 
доставчика и други 
национални фиксирани 
мрежи) 

1. за минута разговор  

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

2. за минута разговор 

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

3. за минута разговор  

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

4. за минута разговор  

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

и т.н. (изброяват се всички 
доставчици на национални 
фиксирани мрежи) 

 

Цена на международен 
разговор към мобилни 
мрежи 

1. за минута разговор  

към страните от ЕС /дава се 
осреднена стойност/ 

2. за минута разговор 

към страните извън ЕС /дава се 
осреднена стойност/ 

 7. 

Цена на международен 
разговор към  фиксирани 
мрежи 

3. за минута разговор  

към страните от ЕС /дава се 
осреднена стойност/ 

4. за минута разговор 

към страните извън ЕС /дава се 
осреднена стойност/ 

 

Цена за провеждане на 
изходящ разговор в 
роуминг в страните от ЕС. 

За минута (дават се цените за 
всяка една  зона/група 
поотделно, при обособени 
такива) 

 8. 

Цена за провеждане на 
входящ разговор в роуминг 
в страните от ЕС. 

За минута (дават се цените за 
всяка една  зона/група 
поотделно, при обособени 
такива) 

 

Цена за провеждане на 
изходящ разговор в 
роуминг в страните извън 
ЕС. 

За минута (дават се цените за 
всяка една  зона/група 
поотделно) 

 9. 

Цена за провеждане на 
входящ разговор в роуминг 
в страните извън ЕС. 

За минута (дават се цените за 
всяка една  зона/група 
поотделно) 

 

Цена за месечна 
абонаментна такса с 
включен 1GB трафик  

За 1 брой SIM карта за 
предаване на данни, чрез 
устройство за пренос на данни 
през мобилна мрежа - 
високоскоростен мобилен 
интернет достъп, чрез (3G) 
и/или технологии UMTS и 
HSDPA/HSUPA 

 10. 

Цена на 1 MB след 
изчерпване на пакета 

За 1 MB  

11. Цена на месечна 
абонаментна такса за 
осигуряване на  
синхронизация на 

За 1 брой SIM карта  
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корпоративни и споделени 
персонални календари, 
адресни книги и 
електронна поща през 
мобилни устройства 
(мобилни телефони), 
съвместима с наличния 
лицензиран софтуерен 
BlackBerry Enterprise Server 
Version: 5.0.1 и 
използваната в МИЕТ 
система за групова работа 
Novell/ GroupeWise Server 
v.8.02;  

12. Цена на месец за 
техническа помощ и 
софтуерна поддръжка за 
мобилните устройства 
ползващи услугата по 
синхронизация на 
корпоративни и споделени 
персонални календари, 
адресни книги и 
електронна поща.   

За 1 брой SIM карта  

13. Месечна такса отдалечен 
достъп за 1 сим карта 

  

14. Месечна такса за пренос на 
данни  

за 1 сим карта /да се посочи 
цена за пакет за 1 сим карта, 
включващ неограничен трафик 
GPRS, SMS в рамките на 
страната/ 

 

 
 
1.7.2. Допълнително към предложените абонаментни такси, участникът задължително 
следва да  посочи и пълният пакет от допълнително предлаганите от участника услуги и 
техните цени, в това число допълнителни преференции за Възложителя и евентуално 
преференциални тарифни планове за служителите на МИЕТ, както и цените на всички останали 
услуги, предлагани от тяхната електронна съобщителна мрежа (ММS, WАР, гласова поща и 
други). Пълният пакет от допълнително предложените от участника услуги и техните цени 
по тази точка стават неразделна част от предлаганата оферта. 
  
1.7.3. Участниците задължително включват в ценовите си предложения пълният пакет с 
подробно описание на всички предлагани услуги и техните цени за осигуряване на  
синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни книги и електронна 
поща през мобилни устройства (мобилни телефони), съвместима с наличния лицензиран 
софтуерен BlackBerry Enterprise Server Version: 5.0.1 и използваната в МИЕТ система за групова 
работа Novell/ GroupeWise Server v.8.02.  
 
1.7.4. В случай на избирането му за изпълнител на договора участникът задължително 
открива партида на Възложителя с таксуване на видовете услуги по точно посочените от 
него и приети от Възложителя тарифни планове. 

 
 

1.7.5. Условия и начин на плащане.  
 

Заплащането на цената по договора се извършва в български лева ежемесечно по банков 
път, с платежно нареждане по сметката на Изпълнителя в зависимост от ползваните услуги.  

Плащането от страна на Възложителя се извършва в срок до 10 работни дни, след датата на 
получаване на фактурата на адреса на Възложителя, посочваща броят, видът и цените на 
предоставените и ползвани от Възложителя услуги по отделните сим карти за съответния отчетен  
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период.      
Цената се представя в български левове, без и с включен ДДС. 
 

 
1.7.6. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТИТЕ 
 
ПОЗИЦИЯ 1: ,,ИЗБОР НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА 
УСЛУГА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТА GSM С НАЦИОНАЛНО 
ПОКРИТИЕ И   ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ 

Оценката на офертите ще се извърши по критерия “Най-ниска цена”. 

При допуснати изчислителни грешки от страна на участниците при изготвяне на ценовите 
оферти, Възложителят си запазва правото да класира участниците на база правилно изчислените 
от комисията за разглеждане суми. 

        Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерий (К) – най-
ниска цена, при следните тежести за оценка: 

 
Ценови показател – K – формиран на основание относителните тежести на единичните 
цени за общата оценка на ценовото предложение 

 

К = К1 х 25% + K2 х 20% + K3 х 6% + K4 х 6% + K5 х 10% + K6 х 6%+ K7 х 6% + K8 х 
6% + K9 х 6%+ K10 х 25 % + K11 х 2%+ K12 х 2 %+ K13 х 1%+ K14 х 2 %  

 

 

Показател No Описание Относителна тежест 

в крайната оценка 

K1 /поз.1 ценово 
предложение/ 

Цена за месечна абонаментна такса за 
1 брой сим карта 

25 % 

K2 /поз.2 ценово 
предложение/ 

Цена на минута разговор между 
абонатите в групата (извън 
предвидените като безплатни, ако се 
предлагат такива) 

20 % 

K3 /поз.3 ценово 
предложение/ 

Цена за 1 sms към мрежите на всички 
мобилни доставчици 

6 % 

K4 /поз.4 ценово 
предложение/ 

Цена на минута разговор, извън 
групата в мрежата на доставчика 
(извън предвидените като безплатни, 
ако се предлагат такива) 

6 % 

K5 /поз.5 ценово 
предложение/ 

Осреднена цена на минута разговор с 
други мобилни доставчици (изчислява 
се от Възложителя като средно 
аритметична стойност на посочените 
от участника цени по дадените 
позиции )                                              

10 % 

K6 /поз.6 ценово 
предложение/ 

Осреднена цена на минута разговор с 
други доставчици на фискирана 
мрежа(изчислява се от Възложителя 
като средно аритметична стойност на 
посочените от участника цени по 
дадените позиции )                

6 % 

K7 /поз.7 ценово 
предложение/ 

Осреднена цена на минута разговор 
към други мобилни и фиксирани 
мрежи (изчислява се от Възложителя 
като средно аритметична стойност на 
посочените от участника цени по 
позиции 1,2,3 и 4 )                               

6 % 

K8 /поз.8 ценово 
предложение/ 

Осреднена цена за провеждане на 
изходящ и входящ разговор в роуминг 
в страните от ЕС (изчислява се от 
Възложителя като средно аритметична 

6 % 
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стойност на посочените от участника 
цени по дадените позиции за входящ/ 
изходящ разговор)                               

K9 /поз.9 ценово 
предложение/ 

Осреднена цена за провеждане на 
изходящ и входящ разговор в роуминг 
в страните извън ЕС (изчислява се от 
Възложителя като средно аритметична 
стойност на посочените от участника 
цени по дадените позиции за входящ/ 
изходящ разговор)                               

6 % 

K10 /поз.10 
ценово 
предложение/ 

Цена за месечна абонаментна такса с 
включен 1 GB трафик 
– за 1 брой сим карта за устройство за 
пренос на данни през мобилна мрежа 

2 % 

K11 /поз.11 
ценово 
предложение/ 

Цена на месечна абонаментна такса за 
осигуряване на  синхронизация на 
корпоративни и споделени 
персонални календари, адресни книги 
и електронна поща през мобилни 
устройства (мобилни телефони) 

2 % 

K12 /поз.12 
ценово 
предложение/ 

Цена на месец за техническа помощ и 
софтуерна поддръжка за мобилните 
устройства ползващи услугата по 
синхронизация на корпоративни и 
споделени персонални календари, 
адресни книги и електронна поща.  

2 % 

K13 /поз.13 
ценово 
предложение/ 

Цена за такса отдалечен достъп за 1 
сим карта 

1 % 

K14 /поз.14 
ценово 
предложение/ 

Цена за пакет за 1 сим карта, 
включващ неограничен трафик GPRS, 
SMS в рамките на страната 

2 % 

 
 

РАЗДЕЛ ІІ.  
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА ПО ПОЗИЦИЯ 2: 

,, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА ЕЛЕКТРОННА 
СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ”. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ. КРИТЕРИЙ ЗА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 
 

2.1. ПРЕДМЕТ: ,,ИЗБОР НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ 
ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ”. 

2.2. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услугата включва: 

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, съгласно специфичните условия и технически 
изисквания, описани по долу, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително 
получаване и изпращане на факсимилни съобщения, за директните телефонни постове и 
абонатните постове от собствената телефонна централа на Възложителя. 

Възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при 
преференциални условия по отношение на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма, посочени в офертата. 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА -  3 (три) години, считано от  дата на 
сключване на договора. 

 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

Мястото на предоставяне на услугите, предмет на договора, са сградите на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма, посочени в Списък №1 и обощението към него по-долу.  
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 СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПОРЪЧКАТА:  

Възложителят притежава: 

1. цифрова телефонна централа Ericsson MD110, намираща се на адрес гр. София, ул. 
„Славянска” 8 с изнесен капацитет на адрес ул. „Княз Александър I” 12 и технически 
характеристики, както следва: 

• инсталирани интерфейсни модули:  

• на адрес ул. „Славянска” 8 - 3 модула с ISDN PRI интерфейси, и 3 модула с по 6 POTS 
интерфейса. Настоящата позиция 2 касае единствено 2 (два) PRI модула 

• на адрес ул. „Княз Александър I” 12  - 1 модул с ISDN PRI интерфейс и 2 модула с по 8 
ISDN BRI интерфейса. Настоящата позиция 2 касае единствено 1 (един) PRI модул. 

• софтуер – VERSION=CXP1010110/4/TSWSP06/R7D  

Връзката с обществената далекосъобщителна мрежа в офисите на министерството на адреси: гр. 
София, ул. „Славянска” № 8 и гр. София, ул. „Княз Александър І” № 12 е реализирана 
посредством автоматичен вход (DDI) за съществуващите 1000 номера от 02/940 7000 до 02/940 
7999 през 3 модула за ISDN PRI интерфейси към наличната телефонна централа Ericsson MD110, 
състояща се от основен модул и изнесен капацитет. В основния модул на централата в сградата на 
адрес гр. София, ул. „Славянска” № 8 са инсталирани 2 броя модула с ISDN PRI интерфейси за 
автоматичен вход, а в изнесения капацитет на централата в сградата на адрес гр. София, ул. „Княз 
Александър І” № 12 е инсталиран 1 брой модул с ISDN PRI интерфейси към същия автоматичен 
вход. Чрез така разпределените ISDN PRI интерфейси се гарантира входящия и изходящия трафик 
за всяка от сградите на министерствато дори и при отпадане на напречната връзка между 
основния и иизнесения капацитет. Връзката между основния и изнесения капацитет на централите 
в двете сгради на министерството на адреси гр. София, ул. „Славянска” № 8 и гр. София, ул. „Княз 
Александър І” № 12 е реализирана чрез наети линии с капацитет 2 Mbps. 

          2. 1бр. ЦУАТЦ Siemens Hipath3800, намираща се в  гр.София, с капацитет както следва: 
- 176 вътрешни телефонни поста; 
- 16 съединителни линии; 

     3. 1бр. ЦУАТЦ Siemens Hipath3550, намираща се в  гр.Пловдив, ул. „Железарска” №1; 
 
     4. 1бр. АТЦ NITSUKO, намираща се в  гр.София, с капацитет както следва: 

- 32 вътрешни телефонни поста; 
- 12 съединителни линии; 

 

Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на 
фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на 
Възложителя. 

 
• Технически изисквания към някои от услугите: 

 
1. Да осигурява гласова свързаност на потребителите към други публични мрежи в страната и 

чужбина. 

2. Да се осигурява максимална гласова свързаност на територията на Република България. 

3. Да осигури запазването на съществуващия номерационен план и запазване на 

съществуващите номера (при техническа възможност за това). 

• Номерационният план на МИЕТ е: 

- от 02/940 7000 до 02/940 7999 - 1000 тел. номера за административните сгради в 

гр. София, ул. "Княз Александър I", 12 и ул. "Славянска", 8; 

- от 02/9329 200 до 02/9329 299 - 100 тел. номера и от 02/8075 300 до 02/8075 

399 - 100 тел. номера за административната сграда в гр. София, ул. "6-ти септември", 

21; 
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- от 032/347 490 до 032/347 549 - 60 тел. номера за административната сграда в гр. 

Пловдив, ул. "Железарска", 1. 

• наети линии, представляващи връзките между сградите на МИЕТ за набиране на 
вътрешните четирицифрени номера - 82644, 82651, 90369 и 90536 – услуги за 
пренос на данни; 

• едновременно изпълнение на 2 услуги - телефонен пост 02/9896794 + ADSL 2mbits  
• Прави телефонни постове (POTS) –  86 (осемдесет и шест) броя, посочени в 

Списък 1 по-долу. 

4. Да осигури интернет свързаност към следните точки (адреси) от Списък 1:  т. 53, т.57, т. 61, 

т. 65 , т. 69, т. 73, т. 77, т. 81, т. 84 

• минимум 20 mbps; 

• възможност повече от един компютър да ползва интернет; 

• неограничен месечен трафик; 

• да осигури за срока на договора необходимите крайни устройства за свързване към 

локалните мрежи на Възложителя; 

Списък 1 

1. Телефон София, кв. "Изгрев" 165А 8704492 
2. Телефон Пловдив, ул. "Цанко Лавренов" 5 032/630736 
3. Телефон София, ул."Сердика" №11 9807876 
4. телефон  гр.Луковит, ул."Милин камък" №1 69754117 

5. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9880727 

6. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9801282 

7. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9814915 

8. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9815041 

9. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9871933 

10. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9874008 

11. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9874993 

12. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9879074 

13. Телефон 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9883935 

14. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9884583 

15. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9804710 

16. Телефон 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9883654 

17. Факс 
гр. София, ул. "Княз Александър I", 
12 9882315 

18. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9804711 
19. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9805107 
20. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9805914 
21. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9810980 
22. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9811719 
23. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9819808 
24. Телефон гр. София, ул. "Славянска", 8 9861099 
25. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9871159 
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26. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9872190 
27. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9879060 
28. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9879905 
29. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9882428 
30. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9883785 
31. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9885074 
32. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9872420 
33. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9883945 
34. Телефон гр. София, ул. "Славянска", 8 9885508 
35. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9885527 
36. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9885532 
37. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9885535 
38. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9888152 
39. Факс гр. София, ул. "Славянска", 8 9878952 
40. Телефон гр. София, ул. "Славянска", 8 9885072 
41. Факс гр. София, ул. "Леге", 2 9815039 
42. Факс гр. София, ул. "Леге", 2 9819970 
43. Телефон гр. София, ул. "Триадица", 8 9800826 
44. Факс гр. София, ул. "Триадица", 8 9807630 
45. факс/тел. гр. София, ул. "Триадица", 8 9814549 
46.  Телефон гр. София , бул."Витоша" №1 9877575 
47.  Телефон гр. София , бул."Витоша" №1 9877617 
48.  Телефон гр. София , бул."Витоша" №1 9879778 
49. Факс гр. София , бул."Витоша" №1 9896939 
50. Телефон гр. София , бул."Витоша" №1 9335811 
51. Телефон гр. София , бул."Витоша" №1 9335821 
52. Телефон гр. София , бул."Витоша" №1 9335826 

53. факс/тел. 
гр.Варна, ул. „Преслав” № 51 
 

052633302 

54. 
Телефон гр.Варна, ул. „Преслав” № 51 

 
052617606 

55. Телефон гр.Варна, ул. „Преслав” № 51 052617506 
56. факс/тел. гр.Варна, ул. „Преслав” № 51 052617077 

57. факс/тел. 
гр.Бургас, ул. Апостол Карамитев” № 
12, ет.2 

056581376 

58. Телефон 
гр.Бургас, ул. Апостол Карамитев” № 
12, ет.2 

056581610 

59. факс/тел. 
гр.Бургас, ул. Апостол Карамитев” № 
12, ет.2 

056581514 

60. Телефон 
гр.Бургас, ул. Апостол Карамитев” № 
12, ет.2 

056581714 

61. Телефон 
гр.Враца, ул. „Мито Цветков” № 2, 
ет.5 

092666529 

62. факс/тел. 
гр.Враца, ул. „Мито Цветков” № 2, 
ет.5 

092666558 

63. Телефон 
гр.Враца, ул. „Мито Цветков” № 2, 
ет.5 

092666539 

64. Телефон 
гр.Враца, ул. „Мито Цветков” № 2, 
ет.5 

092666528 

65. Телефон 
гр.Пловдив, пл. „Централен” № 1, 
ет.6  

032941266 

66. факс/тел. 
гр.Пловдив, пл. „Централен” № 1, 
ет.6  

032940337 

67. факс/тел. 
гр.Пловдив, пл. „Централен” № 1, 
ет.6  

032941438 

68. Телефон 
гр.Пловдив, пл. „Централен” № 1, 
ет.6  

032941349 

69. факс/тел. 
гр.Благоевград, ул. „Стефан 
Стамболов” № 11 

073880571 

70. Телефон гр.Благоевград, ул. „Стефан 073880471 
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Стамболов” № 11 

71. факс/тел. 
гр.Благоевград, ул. „Стефан 
Стамболов” № 11 

073880581 

72. Телефон 
гр.Благоевград, ул. „Стефан 
Стамболов” № 11 

073830108 

73. Телефон гр.Русе, ул. „Мария Луиза” № 19 082825274 
74. факс/тел. гр.Русе, ул. „Мария Луиза” № 19 082825276 
75. Телефон гр.Русе, ул. „Мария Луиза” № 19 082825273 
76. факс/тел. гр.Русе, ул. „Мария Луиза” № 19 082825277 

77. Телефон 
гр.Ст.Загора, бул. „Цар Симеон 
Велики” № 108, ет.1 

042650040 

78. факс/тел. 
гр.Ст.Загора, бул. „Цар Симеон 
Велики” № 108, ет.1 

042600549 

79. Телефон 
гр.Ст.Загора, бул. „Цар Симеон 
Велики” № 108, ет.1 

042650060 

80. Телефон 
гр.Ст.Загора, бул. „Цар Симеон 
Велики” № 108, ет.1 

042650030 

81. факс/тел. 
гр.Плевен, пл. „Възраждане” № 1, 
ет.3 

064803715 

82. Телефон 
гр.Плевен, пл. „Възраждане” № 1, 
ет.3 

064803203 

83. Телефон 
гр.Плевен, пл. „Възраждане” № 1, 
ет.3 

064800829 

84. Телефон 
гр.В.Търново, ул. „Христо Ботев” № 
2, ет.3 

062650216 

85. Телефон 
гр.В.Търново, ул. „Христо Ботев” № 
2, ет.3 

062650107 

86. факс/тел. 
гр.В.Търново, ул. „Христо Ботев” № 
2, ет.3 

062605126 

 
териториално разположени както следва: 

23 (двадесет и три) броя  абонати в гр. София, ул. "Славянска", 8;  

13 (тринадесет) броя абонати в гр. София, ул. "Княз Александър I", 12; 

2 (два) броя  абонати в гр. София, ул. "Леге", 2;  

3 (три) броя  абонати в гр. София, ул. "Триадица", 8;  

7 (седем) броя  абонати в гр. София, бул.Витоша, 1 

1 (един) брой абонат в гр. София, кв. "Изгрев" 165А; 

1 (един) брой абонат в гр. София, ул."Сердика" №11 

1 (един) брой абонат в гр. Пловдив, ул. "Цанко Лавренов" 5 

1 (един) брой абонат в гр. Луковит, ул."Милин камък" №1 

3 (три) броя абонати в гр. В.Търново, ул. „Христо Ботев” № 2, ет.3 

3 (три) броя абонати в гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, ет.3 

4 (четири) броя абонати в гр. Ст.Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 108, ет.1 

4 (четири) броя абонати в гр. Русе, ул. „Мария Луиза” № 19 

4 (четири) броя абонати в гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” № 11 

4 (четири) броя абонати в гр. Пловдив, пл. „Централен” № 1, ет.6 

4 (четири) броя абонати в гр. Враца, ул. „Мито Цветков” № 2, ет.5 

4 (четири) броя абонати в гр. Бургас, ул. Апостол Карамитев” № 12, ет.2 

4 (четири) броя абонати в гр. Варна, ул. „Преслав” № 51 

• Зелен телефон - 2 (два) броя, както следва: 

Зелен телефон  80011070 гр. София, ул. "Славянска", 8 
Зелен телефон  80015665 гр. София, ул. "Триадица", 8 
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5. Да осъществява наблюдение и контрол най-малко на следните параметри за качество на 

обслужването, което да отговаря на следните показатели: 

• Брой повреди на абонатна линия – максимум 0.02 броя;  

• Повреди, отстранени до 24 часа – на 100%; 

• Процент на неуспешни повиквания /изключва форсмажорни обстоятелства/ – 0.5%;. 

• Време за установяване на връзка в рамките на страната – 0.5 сек.; 

• Средно време за установяване на връзка при международни повиквания – 5.5 сек. 
 

Методите за измерване параметрите за качество на услугата и качество на обслужването да 
бъдат съгласно Наредба за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, 
специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за 
предоставяне на универсалната услуга за изискванията и параметрите на качеството за 
универсалната услуга -чл.182 (3) от ЗЕС.  

 
6. Да осигурява преференциални цени за разговори в мрежата на същия доставчик. 

7. Да осигурява възможност за разширение и развитие на услугите. 

8. Да са освободени от заплащане услуги като: подробно електронно месечно извлечение, 

добавяне на нови абонатни постове и закриване на абонатни постове.. 

9. Да осигурява осъществяване на  входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания 

от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за 

провеждане на селищни, междуселищни, международни разговори и разговори към мобилни 

доставчици. 

10. Да предоставя безплатни повиквания към национални номера за достъп до спешни 

повиквания – 150, 160, 166, 112.  

11. Да предоставя услуга автоматичен вход (DDI) за съществуващите:  

- 1000 номера от 02/940 7000 до 02/940 7999;   

- 200 тел. номера от 02/9329 200 до 02/9329 299 и от 02/8075 300 до 02/8075 399; 

 - 60 тел. номера от 032/347 490 до 032/347 549, като осъществи включване на УАТЦ с 

автоматичен вход.  

12. Да предоставя справочни телефонни услуги. 

13. Да осигурява възможност за идентификация на входящите и изходящи обаждания (CLIP), 

като идентификацията да се предава от и към мрежите на останалите телекомуникационни 

доставчици. 

14. Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар 

обществен телекомуникационен доставчик, притежаващ валидно разрешение за дейност по 

предмета на поръчката, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. 

15. Да предоставя безплатна електронна фактура и детайлизирана сметка, съдържаща 

информация за продължителността и стойността на проведените телефонни разговори 

според вида им – селищни, междуселищни, международни, както и разговори към други 

мрежи по отделно за всеки телефонен пост, включително и за номерата от 02/940 7000 до 

02/940 7999, от 02/9329 200 до 02/9329 299, от 02/8075 300 до 02/8075 399 и от 032/347 

490 до 032/347 549. 
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16. Кандидатът да предложи един и същи пакет от безплатни минути за един месец, за всички 

изходящи разговори към всички фиксирани мрежи с национално покритие, за всяка една от 

абонатните линии, включително и за тези от автоматичния вход на телефонните централи: 

5. Пакет безплатни минути към всички фиксирани мрежи с национално покритие –  500 

безплатни минути към фиксираните и мобилни мрежи в страната за всяка една абонатна 

линия;   

6. Минимално първоначално време за таксуване към всички национални мобилни и фиксирани 

мрежи – 60 секунди, а след това с точност до 1 секунда. 

17. Да се предложат условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги (ако имат 

такива). 

18. Метод на тарифиране: 

– стойност на начално тарифиране на разговора – 0 лева за пакета и отделно да се посочи 

стойност на начално тарифиране след изчерпване на пакета; 

– период на начално тарифиране на разговора – разговор ≤ 60 сек. = 60 сек. 

– Отчитане на продължителността на разговора - разговор ›60 сек. се тарифира всяка 

секунда. 

 Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на 
участника, която  представлява  неразделна част от договора.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по 
всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от 
Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на  служители, да 
извърши промяна в определения брой прави телефонни постове, да увеличи броя им, да се откаже 
или да прехвърли на трето външно лице-  друго ведомство, фирма, външна организация или за 
физическото лице, ползващо прав телефонен пост/, при изрично съгласие за това на третото 
лице). 

 
Техническата оферта, следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на 

поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата глава  от 
документацията.  

 
За случаите, неописани в настоящото техническо задание, договора и приложенията към 

него важат Общите условия на УЧАСТНИКА. 
 
Техническата оферта  представлява  неразделна част от договора. 
 

 2.3. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА. 
 

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. 
 
2.3.1. Начин на формиране на предлаганата цена: 

  
Предлаганата цена за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на посочените по-
долу изисквания и да включва информация по следните подпоказатели, свързани с 
определянето на цената на услугата: 
 

№ Описание Мярка Единична 
цена в лева 
(без ДДС) 

1. 
 

Цена на месечна 
абонаментна такса 

за 3 ISDN PRI, включително  
автоматичен вход – гр. София, 
ул. „Славянска” 

 

2 Цена на месечна 
абонаментна такса 

за 7 ISDN ВRI, включително  
автоматичен вход – гр. София, 
ул. „6-ти септември” 

 



 34 

3 Цена на месечна 
абонаментна такса 

за 3 ISDN ВRI, включително  
автоматичен вход – гр. Пловдив 

 

4 Цена на месечна 
абонаментна такса 

За 1 (един) брой прав 
телефонен пост (POTS) 

 

5 Цена на минута за 
разговори в мрежата на 
доставчика (извън 
включените безплатни 
минути, ако се предлагат 
такива) 

за минута разговори  

6 Цена на минута за 
селищни разговори към 
фиксирани мрежи на 
други доставчици (извън 
включените безплатни 
минути, ако се предлагат 
такива) 

1. за минута разговор  

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

2. за минута разговор 

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

 

7 Цена на минута за 
междуселищни 
разговори към 
фиксираната мрежа на 
доставчика (извън 
включените безплатни 
минути, ако се предлагат 
такива) 

за минута разговор  

8 Цена на минута за 
междуселищни 
разговори към други 
национални фиксирани 
мрежи (извън включените 
безплатни минути, ако се 
предлагат такива) 

1. за минута разговор  

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

2. за минута разговор 

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

 

9 Цена на минута за 
разговори към национални 
мобилни мрежи (извън 
включените безплатни 
минути, ако се предлагат 
такива) 

1. за минута разговор  

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ 

2. за минута разговор 

към ……………………. /изписва се 
името на доставчика/ (ако има 
различни цени за различните 
доставчици ) 

 

10* Цена на международен 
разговор към фиксирани и 
мобилни мрежи на други 
доставчици. (извън 
включените безплатни 
минути, ако се предлагат 
такива 

за минута (осреднена стойност) 
за страните, в които има 
представителства, съгласно 
Таблица 1 

 

11 Цена на първоначално 
таксуване на повикване за 
селищни и междуселищни 
разговори към всички 
фиксирани и мобилни 
мрежи 

  

12 Цена на месечна 
абонаментна такса 

за 4 броя наети линии - 82644, 
82651, 90369 и 90536 

 

13 Цена на месечна 
абонаментна такса 

ADSL 2mbits /Net 2048 BIZ/  

 

*  - Цената да се изчисли като средна стойност за минута международен разговор към мобилни 
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и фиксирани мрежи в държавите според зоните/групите.  
Забележка: За т.10 да се приложат и конкретните цени и методиката, по която е изчислена 

средната стойност. 
Ако някой участник предлага различни цени за разговори в различните часови зони и 
дни от седмицата, то участват цените, валидни за работни дни в часовия интервал 09:00 
— 17:30 часа. 
 
Задължително следва да се посочи пълният пакет от предлаганите от участника услуги и 
техните цени 

 

Таблица 1 

Направления  
Австрия Македония 
Австрия мобилен Македония мобилен 
Беларус ОАЕ/ Дубай  
Беларус мобилен ОАЕ/ Дубай мобилен 
Белгия Полша 
Белгия мобилен Полша мобилен 
Босна и Херцеговина Португалия 
Босна и Херцеговина мобилен Португалия мобилен 
Великобритания Румъния 
Великобритания мобилен Румъния мобилен 
Германия Русия  
Германия мобилен Русия мобилен 
Грузия САЩ  
Грузия мобилен САЩ мобилен 
Гърция Сирия 
Гърция мобилен Сирия мобилен 
Дания Словакия 
Дания мобилен Словакия мобилен 
Египет Словения 
Египет мобилен Словения мобилен 
Израел Сърбия  
Израел мобилен Сърбия мобилен 
Индия Турция 
Индия мобилен Турция мобилен 
Испания Узбекистан 
Испания мобилен Узбекистан мобилен 
Италия Украйна 
Италия мобилен Украйна мобилен 
Йемен Унгария 
Йемен мобилен Унгария мобилен 
Йордания Франция 
Йордания мобилен Франция мобилен 
Канада Холандия 
Канада мобилен Холандия мобилен 
Казахстан Хърватска 
Казахстан мобилен Хърватска мобилен 
Китай Чехия 
Китай мобилен Чехия мобилен 
Куба Черна гора 
Куба мобилен Черна гора мобилен 
Кувейт Швеция 
Кувейт мобилен Швеция мобилен 
Ливан Швейцария 
Ливан мобилен Швейцария мобилен 
Либия Южна Корея 
Либия мобилен Южна Корея мобилен 
Мароко Япония 
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Мароко мобилен Япония мобилен 
 

   
Да се предостави информация за метод на тарифиране – условия за отчитане на 

стойността на разговора: период и стойност на начално тарифиране на разговора, 
отчитане на продължителността на разговора 

 
2.3.2. Условия и начин на плащане.  
         Заплащането на цената по договора се извършва в български лева ежемесечно по банков 
път, с платежно нареждане по сметката на Изпълнителя в зависимост от ползваните услуги.  
Плащането от страна на Възложителя се извършва в срок до 20 (двадесет ) календарни дни, след 
датата на получаване на фактурата на адреса на Възложителя, посочваща броят, видът и цените 
на предоставените и ползвани от Възложителя услуги по отделно за всеки телефонен пост, 
включително и за номерата от 02/940 7000 до 02/940 7999, от 02/9329 200 до 02/9329 299, от 
02/8075 300 до 02/8075 399 и от 032/347 490 до 032/347 549 за съответния отчетен период.  
 

Цената се представя в български левове, без и с включен ДДС. 
 

2.3.3. Оценката на офертите ще се извърши по критерия “Най-ниска цена”. 

При допуснати изчислителни грешки от страна на участниците при изготвяне на ценовите 
оферти, Възложителят си запазва правото да класира участниците на база правилно изчислените 
от комисията за разглеждане суми. 

        Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерий (К) – най-
ниска цена, при следните тежести за оценка: 

 
Ценови показател – K – формиран на основание относителните тежести на единичните 
цени за общата оценка на ценовото предложение 

 

К = К1 х 10% + K2 х 10% + K3 х 10% + K4 х 10% + K5 х 5% + K6 х 5%+ K7 х 5% + K8 х 
5% + K9 х 10%+ K10 х 10 % + K11 х 10% + К12 х 5% + К13 х 5% 
 
 

 

Показател 
No 

Описание Относителна тежест 

в крайната оценка 

K1 /поз.1 
ценово 
предложен
ие/ 

Цена на месечна абонаментна такса за 3 ISDN 
PRI, включително  автоматичен вход - славянска 

10 % 

K2 /поз.2 
ценово 
предложен
ие/  

Цена на месечна абонаментна такса за 7 ISDN 
ВRI, включително  автоматичен вход – 6-ти 
септември 

10 % 

K3 /поз.3 
ценово 
предложен
ие/ 
 

Цена на месечна абонаментна такса за 3 ISDN 
ВRI, включително  автоматичен вход - пловдив 

10 % 

K4/поз.4 
ценово 
предложен
ие/ 

Цена на месечна абонаментна такса за 1 (един) 
брой прав телефонен пост (POTS) 

10 % 

K5/поз.5 
ценово 
предложен
ие/ 

Цена на минута за разговори в мрежата на 
доставчика (извън включените безплатни минути, 
ако се предлагат такива) - за минута разговори 

5 % 

K6/поз.6 
ценово 
предложен
ие/ 

Осреднена цена на минута разговор за селищни 
разговори към фиксирани мрежи на други 
доставчици (извън включените безплатни 
минути, ако се предлагат такива) -  изчислява се 
от Възложителя като средно аритметична стойност 

5 % 
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на посочените от учстника цени по дадените 
позиции                               

K7/поз.7 
ценово 
предложен
ие/ 

Цена на минута за междуселищни разговори 
към фиксираната мрежа на доставчика (извън 
включените безплатни минути, ако се предлагат 
такива) - за минута разговор 

5 % 

K8/поз.8 
ценово 
предложен
ие/ 

Осреднена цена на минута разговор за 
междуселищни разговори към други национални 
фиксирани мрежи (извън включените безплатни 
минути, ако се предлагат такива) -  изчислява се 
от Възложителя като средно аритметична стойност 
на посочените от учстника цени по дадените 
позиции                               

5 % 

K9/поз.9 
ценово 
предложен
ие/ 

Цена на минута за разговори към национални 
мобилни мрежи (извън включените безплатни 
минути, ако се предлагат такива) - осреднена 
стойност, ако има различни цени за различните 
доставчици  (изчислява се от Възложителя като 
средно аритметична стойност на посочените от 
учстника цени по дадените позиции )                            

10 % 

K10/поз.10
ценово 
предложен
ие/ 

Цена на международен разговор към фиксирани и 
мобилни мрежи на други доставчици. (извън 
включените безплатни минути, ако се предлагат 
такива - за минута (осреднена стойност) за 
страните, в които има представителства, съгласно 
Таблица 1 

10 % 

K11/поз.11 
ценово 
предложен
ие/ 

Цена на първоначално таксуване на повикване за 
селищни и междуселищни разговори към всички 
фиксирани и мобилни мрежи 

10 % 

K12/поз.12 
ценово 
предложен
ие/ 

Цена на месечна абонаментна такса - за 4 броя 
наети линии - 82644, 82651, 90369 и 90536 

5 % 

K13/поз.13 
ценово 
предложен
ие/ 

Цена на месечна абонаментна такса - ADSL 2mbits 
/Net 2048 BIZ/ 

5 % 

 
 

ГЛАВА ІІІ 
ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ 

 
                                                                  ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   
ПО ПОЗИЦИЯ 1  

 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО 

СТАНДАРТА GSM С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С 
ТАЗИ ДЕЙНОСТ 

 
  

Днес,….......................2013г., в гр.София, на основание чл. 41 от ЗОП, се сключи 
настоящият договор между:  
 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. София, 
ул.”Славянска” №8, представлявано от Делян Добрев - министър на икономиката, енергетиката и 
туризма и от Елена Карапаунова - главен счетоводител, БУЛСТАТ 130169256, наричано по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  
и  
...................................................................................................................., представлявано 
от................................................................................................................, с адрес на 
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управление:........................................................................, със съдебна регистрация/ ЕИК 
..................................................................................................., БУЛСТАТ............................, 
дан. №.............................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, като  
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
предоставя електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна мобилна мрежа по 
стандарта GSM с национално покритие за нуждите на Възложителя и допълнителен пакет от 
услуги, свързани с тази дейност. 
(2)    Обхватът на услугата по ал.1 включва осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги 
по стандарт GSM/UMTS и свързани специализирани услуги по ползването на обществени 
електронни мобилни мрежи на територията на Република България и извън нея, съгласно  
Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (Приложение №2) включващи:  

1. провеждане на разговори между абонати в група;  
2. провеждане на разговори в мрежата на доставчика;  
3. провеждане на разговори с потребители на други доставчици на мобилни мрежи; 
4. провеждане на разговори с потребители на доставчици на фиксирани мрежи;  
5. провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по международни 
зони);  
6. провеждане на разговори в роуминг;  
7. услуга за кратки съобщения /sms/; 
8. осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и 
HSDPA/HSUPA; 
9. осигуряване на интернет достъп на гласовата карта за страната; 
10. доставка на SIM карта за пренос на данни и устройства към тях, в рамките до 1 /работен/ ден, 
от датата на заявяване – параметри: поддържана скорост - min 3.6 Mbps; мрежи - EDGE, GPRS, 
GSM, HSDPA, UMTS; външен интерфейс - SIM/USIM, USB, USB 2.0; операционна система - Windows 
Vista, Windows XP; 
11. Безплатно предоставяне за ползване на ISDN BRI GSM Gateway за срока на договора; 
12. осигуряване на  синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни 
книги и електронна поща през мобилни устройства (мобилни телефони), съвместима с наличния 
лицензиран софтуерен BlackBerry Enterprise Server Version и използваната в МИЕТ система за 
групова работа Novell/ GroupeWise Server; 
13. техническа помощ и софтуерна поддръжка за мобилните устройства ползващи услугата по 
синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни книги и електронна 
поща; 
14. предложение към служителите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и 
техните семейства като физически лица за абонаментни планове и мобилни апарати;  
15. безплатна регистрация на всички SIM карти за данни  и гласова връзка; 
16. безплатно доставка на SIM карти за включване на нови абонати към мрежата; 
17. издаване безплатно на дубликат на открадната или загубена карта; 
18. прехвърляне и преносимост на мобилни номера; 
19. получаване на подробно извлечение за посочена от Възложителя сим карта и период за 
ползваните услуги; 
20. гаранционно и следгаранционно обслужване на мобилни апарати на Възложителя и 
предоставената техника от Изпълнителя; 
21. възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от Изпълнителя при 
преференциални условия от Възложителя; 
22. безвъзмездно предоставяне на мобилни апарати от висок клас – 30 броя и среден клас -      
минимум 270 броя за срока на договора; 
 - отправяне на предложение до Възложителя за закупуване на мобилни апарати, което се 
актулизира всеки месец и изпраща за сведение до Възложителя; 
23. предоставяне на услугата електронна фактура; 
24. предоставяне на GPS услуги с GPS оборудване, собственост на Възложителя, включваща 
услуги, съгласно Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (Приложение №2), както и: 
-  осигуряване на извънгаранционно обслужване на GPS оборудването; 
- предоставяне на безплатна инсталация на всяка сим;  
- предоставяне на безплатен софтуер и лиценз за GPS софтуера;  
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата в съответствие с клаузите на настоящия договор, 
условията на документацията, както и при условията на своята оферта, техническа и ценова 
оферта, представляващи неразделни части от този договор. 

 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след 
изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или 
назначаване на  служители, да извърши промяна на броя на SIM картите и устройствата, предмет 
на договора (увеличаване, намаляване или отказ и прехвърляне на трето външно лице-  друго 
ведомство, фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо сим картата/, при 
изрично съгласие за това на третото лице). 
 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.2. Настоящият договор е със срок на изпълнение 3 години и влиза  в сила от датата на подписването 
на двустранен протокол за начална дата за извършване на услугата. Протоколът се подписва за 
Възложителя от директора на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ и от упълномощен 
представител на Изпълнителя. 

 
ІІІ.  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ДОГОВОРА 

 
Чл.3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави SIM картите и устройствата, предмет на 
договора в административната сграда на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 
находяща се в гр.София, ул.”Княз Александър I” №12. 
(2) Предоставянето на услугите по чл.1, предмет на договора, чрез обществена електронна 
мобилна мрежа по стандарта GSM с национално покритие за нуждите на МИЕТ се осъществява на  
територията на Република България.  

  
 

ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
  
Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за предоставените услуги по чл.1 от 
договора, в размер, съгласно Ценова оферта (Приложение №3) към настоящия договор. В цената 
са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката. Договорената 
цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор. 
 
Чл.6 (1) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно в български лева, в срок до 10 
(десет) работни дни от датата на представяне на фактура в Дирекция „Финанси и управление на 
собствеността» в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN ………………, BIC ………………………., Банка ………………………., клон 
……………….. 
 
(2) Във фактурата по ал. 1 се посочва броят, видът и цените на предоставените и ползвани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по отделни сим карти за съответния отчетен период, вкл. таксите и 
цената на предоставените услуги за съответния месец. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
  
Чл. 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 
1. да изпълнява задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените 
срокове.  
2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима за ползване на услугите; 
3. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в правния си статут до 
изтичане срока на договора. 
4. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички смущения на обхвата на мобилната 
услуга, както и за възникнали технически повреди свързани с пълни или частични прекъсвания на 
връзката. 
5. да извършва гаранционно обслужване на предоставената техника за срока на договора, като 
всички разходи – транспорт, труд, резервни части и материали и др., включително замяна на 
повреденото изделие с оборотно за времето на ремонта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
6. да отстранява своевременно възникналите технически смущения при предоставянето на 
услугата по чл.1 от договора. 
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Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 
1. да получи от Възложителя необходимите данни и съдействие за изпълнение на услугата; 
2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 
 
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията на 
настоящия договор. 
 
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за задълженията на отделните потребители, 
ползващи SIM карти и услуга въз основа на настоящия договор. 
 
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
 
1. да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на Общите условия, настоящия 
договор и приложенията към него; 
2. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора; 
3. по всяко време да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно дължимите суми за 
използвани услуги по настоящия договор, включително и предходен период, в т.ч. и подробни 
извлечения за посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сим карта и период за ползваните услуги; 
4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги в срок, без отклонение от 
договореното и без недостатъци.   
5. да получава техническа помощ и софтуерна поддръжка за мобилните устройства, ползващи 
услугата по синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни книги и 
електронна поща. 
 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 12. (1)  При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро 
изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.  

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция. 
 
(3) Гаранцията се задържа от Възложителя при системно неизпълнение на задълженията по 
договора от страна на Изпълнителя или при лошо изпълнение или при забавено  изпълнение за 
повече от 5 дни . 
 
(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок 10 работни дни след изтичането на срока на 
договора.    

 
VІІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 13  Договорът се прекратява: 
 
1. с изтичане на срока по чл. 2; 
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
3. без предизвестие - при ликвидация или обявяване в несъстоятелност; 
4. с едномесечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора чрез десетдневно писмено предизвестие, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение или забави изпълнението на задължение 
повече от 5 (пет) дни. 
 
Чл. 14. Договорът може да бъде развален по реда на чл.87 от ЗЗД. 
 

VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 
информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 
 
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
договора или част от него на трети лица.  
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Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, 
освен при условия и ред, предвидени в действащото законодателство. 
 

ІХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
 
Чл. 18. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 20% (двадесет процента) от 
стойността на месечната вноска за съответния месец, но не повече от 10% от стойността на 
договора.   
 
Чл. 19. При забава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху 
стойността  на всяка фактура до деня на плащането. 
 
Чл. 20. Изправната страната има право на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати 
ползи.  
 

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
Чл. 21. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена 
форма, включително и по факс от упълномощените представители на страните. 
 
Чл. 22 (1) Адресите на страните по договора са, както следва: 
- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:………………………………………………………… 
- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.София, ул.”Славянска” № 8, факс: 02/940 77 80. 
(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата 
страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
 
Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от 
договора.  
 
Чл. 24. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка 
с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор, се прилагат българското гражданско и търговско право, като страните 
уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие, въпросът се отнася за 
решаване пред съда по реда на ГПК. 
 
Неразделна част от настоящия Договор са : 
 
Приложение  №1 – Оферта; 
Приложение №2 – Техническа оферта за позиция №1 
Приложение №3 – Ценова оферта за позиция № 1  
  
Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 
 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 
 
 
……………………………     ……………………………… 

ДЕЛЯН ДОБРЕВ 

(Министър на икономиката, 
енергетиката и туризма) 
 
....................................... 
ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА 
(Главен счетоводител) 
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ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ПО ПОЗИЦИЯ 2 
 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА 

МРЕЖА 
  

Днес,….......................2013г., в гр.София, на основание чл. 41 от ЗОП, се сключи 
настоящият договор между:  
 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. София, 
ул.”Славянска” №8, представлявано от Делян Добрев - министър на икономиката, енергетиката и 
туризма и от Елена Карапаунова - главен счетоводител, БУЛСТАТ 130169256, наричано по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  
и  
..............................................................................................................., представлявано 
от........................................................................................................., с адрес на 
управление:........................................................................, със съдебна регистрация/ ЕИК 
.............................................................................................., БУЛСТАТ............................, дан. 
№.............................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, като  
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
предоставя електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна 
съобщителна  мрежа за нуждите на Възложителя, съгласно Техническата оферта на Изпълнителя 
(Приложение № 2) към настоящия договор. 
(2) Обхватът на услугата по ал.1  включва:  

1.Осигуряване на фиксирана телефонна услуга и пакет от допълнителни  услуги, включително 
получаване и изпращане на факсимилни съобщения за директните телефонни постове и 
абонатните постове от собствената телефонна централа на Възложителя и всички останали 
дейности, свързани с осъществяване на услугата посочени в Техническата оферта на Изпълнителя 
(Приложение № 2) към настоящия договор.   

2. Ползване на останалите услуги, предлагани от Изпълнителя при преференциални условия по 
отношение на Възложителя. 

(3)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата в съответствие с клаузите на настоящия договор, 
условията на документацията, както и при условията на своята техническа и ценова оферта, 
представляващи неразделни части от този договор. 

 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след 
изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или 
назначаване на  служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни постове, 
да увеличи броя им, да се откаже или да прехвърли на трето външно лице-  друго ведомство, 
фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо прав телефонен пост/, при 
изрично съгласие за това на третото лице). 
 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.2. Настоящият договор е със срок на изпълнение 3 години и влиза  в сила от датата на подписването 
на двустранен протокол за начална дата за извършване на услугата. Протоколът се подписва за 
Възложителя от директора на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ и от упълномощен 
представител на Изпълнителя. 
 
Чл 3. В срок до 20 дни от влизането в сила на настоящият договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
предостави услугите, предмет на договора  в пълен обем.  
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ІІІ.  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ДОГОВОРА 

 
Чл.4. Мястото на предоставяне на услугите, предмет на договора  са сградите на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма, съгласно Техническата оферта на Изпълнителя 
(Приложение № 2) към настоящия договор. 
 

ІV. КАЧЕСТВО 
  
Чл.5 Услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да отговарят на изискванията за 
качество, заложени в разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, за 
осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна 
съобщителна  мрежа и предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга и представената 
оферта на Изпълнителя. 
 
                                                V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
  
Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер, съгласно 
Ценова оферта (Приложение №3) към настоящия договор. В цената са включени всички разходи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката. Договорената цена е окончателна и не 
подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.  
 
Чл.7 (1) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно в български лева, в срок до 20 
(двадесет) календарни дни от датата на представяне на фактура в Дирекция „Финанси и 
управление на собствеността» в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) по 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN ………………, BIC ………………………., Банка ………………………., 
клон ……………….. 
 
(2) Във фактурата по ал. 1 се посочва броят, видът и цените на предоставените и ползвани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги цените на предоставените и ползвани от Възложителя услуги по отделно 
за всеки телефонен пост, включително и за номерата от 02/940 7000 до 02/940 7999; от 02/9329 
200 до 02/9329 299 ; 02/8075 300 до 02/8075 399; от 032/347 490 до 032/347 549   за 
съответния отчетен период. 
 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 
1. да изпълни задълженията си по настоящия договор и техническата и ценова оферта, 
качествено и в определените срокове.  
2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима за ползване на услугите; 
3. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в правния си статут до 
изтичане срока на договора. 
4. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички влошавания на параметрите на 
предоставяната услуга и пълни или частични прекъсвания. 
5. да отстранява своевременно възникналите технически смущения пре предоставянето на 
услугата. 
 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 
1. да получи от Възложителя необходимите данни и съдействие за изпълнение на услугата; 
2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 
 
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията 
на настоящия договор. 
 
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за задълженията на отделните потребители, 
ползващи услугите въз основа на настоящия договор. 
 
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
 
1. да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на настоящия договор и 
приложенията към него; 
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2. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора; 
3. по всяко време да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно дължимите суми за 
използвани услуги по настоящия договор, включително и предходен период. 
4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги в срок, без отклонение от 
договореното и без недостатъци.   
 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 13. (1)  При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро 
изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС. 

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция. 
 
(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя при неизпълнение на задълженията по 
договора от страна на Изпълнителя, при лошо изпълнение или при забава на изпълнението на 
задълженията  с повече от 5 дни. 
 
(4) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 10 дневен срок, считано от 
деня на изтичане на срока на настоящия договор. 
 
 
                                                     VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 14 Договорът се прекратява: 
1. с изтичане на срока по чл. 2; 
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
3. без предизвестие - при ликвидация или обявяване в несъстоятелност; 
4. с едномесечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора чрез десетдневно писмено предизвестие, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение или забави изпълнението на задължение 
повече от 5 (пет) дни. 
 

ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 
информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 
 
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
договора или част от него на трети лица.  
 
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, 
освен при условия и ред, предвидени в действащото законодателство. 
 

Х. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
 
Чл. 18. При пълно или частично нарушаване на предоставянето на фиксирана телефонна услуга, 
доставяна чрез ISDN PRI ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 10% (десет процента) от 
стойността на месечната абонаментна такса за съответния месец, ако прекъсването е отстранено 
в рамките на 8 часа от установяването му и до 20% (двадесет процента) ако прекъсването е било 
за повече от 8 часа. Изключение правят случаите на прекъсване за профилактика и 
преконфигуриране на мрежата в извънработно време ( от 18:00 ч. до 09:00 ч ), но само при 
условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бил предупреден не по-късно от 30 дни преди настъпване на 
прекъсването. 
 
Чл. 19. Изправната страна има право на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.  
 

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Чл. 20. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена 
форма, включително и по факс, от упълномощените представители на страните. 
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Чл. 21 (1) Адресите на страните по договора са, както следва: 
- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:………………………………………………………… 
- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.София, ул.”Славянска” № 8, факс: 02/940 77 80. 
(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата 
страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
 
Чл. 22. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от 
договора.  
 
Чл. 23. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка 
с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор, се прилагат българското гражданско и търговско право, като страните 
уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие, въпросът се отнася за 
решаване пред съда по реда на ГПК. 
 
Неразделна част от настоящия Договор са: 
 
Приложение №1 – Оферта;  
Приложение №2 - Техническа оферта по обособена позиция 2 
Приложение №3 – Ценова оферта по обособена позиция 2 
  
Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 
 
 
……………………………     ……………………………… 

Делян Добрев 

(Министър на икономиката, 
енергетиката и туризма) 
 
....................................... 
ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА 
(Главен счетоводител) 
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