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І. ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 



 4

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА 

 
Обект и предмет на поръчката 
 
Обект на обществената поръчка е услуга по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 
Предметът на обществената поръчка е осигуряване на цифрови мобилни 

телефонни услуги по стандарт GSM и свързани специализирани услуги по ползването на 
мобилни телефонни мрежи на територията на Република България и чужбина за срок от 
1 (една) година. 

 
Услугите да бъдат предоставени за 110 абоната без кредитен лимит, като при 

поискване от страна на Възложителя следва да се предоставят допълнителен брой SIM-
карти при същите условия. 

Услугите следва да включват: 
1. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори в мрежата на 

оператора; 
2. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори с крайни потребители 

на други оператори на мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република 
България; 

3. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори между абонати на 
Администрацията на президента на Република България, обособени в група; 
 4. Осигуряване на възможност за провеждане на международни разговори (по 
международни зони) с мобилни и фиксирани мрежи; 
 5. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори от чужди държави 
(роуминг); 
 6. Осигуряване на възможност за изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) 
 7. Допълнителни услуги: 
 - осигуряване на възможност за ползване на услугата Blackberry за определени от 
Възложителя абонати; 

- осигуряване на възможност за ползване на мобилен интернет за определени от 
Възложителя абонати. 

 
Място и срок за изпълнение на поръчката 
 
Място за изпълнение на поръчката – услугите се предоставят на територията на 

Република България и чужбина. 
Срок на обществената поръчка – 1 (една) година. 
 
Стойност на поръчката и начин на плащане 
 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 66 000 (Шестдесет и шест 

хиляди) лева без ДДС. 
 Заплащането се осъществява в български левове по банков път след края на всеки 

месец, чрез разплащателни документи на изпълнителя към Възложителя, основаващи се 
на извлечения, удостоверяващи услугите, ползвани от Възложителя. 
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ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. Осигуряваното GSM покритие на територията на Република България да е не 
по-малко от 95 %. 

2. Да бъде обособена корпоративна група за абонатите на Администрацията на 
Президента на Република България с първоначална численост от 110 бр. абонати, като 
се  осигури възможност за Възложителя да увеличава или намалява при същите условия 
неограничено броя на абонатите в групата. Разговорите между абонатите в групата 
трябва да се провеждат по аналогичен начин като с останалите абонати на оператора, но 
да се таксуват по преференциални цени. Кратките текстови съобщения (SMS) до абонат 
от групата трябва да се изпращат по аналогичен начин както до друг абонат на оператора, 
но при възможност да се таксуват по преференциални цени. 

3. Да бъде осигурена възможност за запазване на досега ползваните от 
Възложителя абонатни номера (осъществяване на преносимост при промяна на 
доставчика на обществена мобилна телефонна услуга), като всички разходи за това са за 
сметка на оферента. 

4. Тарифирането на разговорите на абонатите трябва да се извършва на всяка 
секунда след първите 30 секунди. 

5. Да бъде осигурена възможност за: проверка на собствената сметка от всеки 
индивидуален абонат, интернет достъп с регистрирано име и парола до данните за 
проведени разговори и дължими фактури.; предоставяне на нови и дубликати на SIM-
карти, номера по избор, промяна на номер, смяна на потребител, подробно месечно 
извлечение, гласова поща, определяне на индивидуален лимит по желание и при поискване 
от страна на Възложителя. 
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ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 
Изисквания към оферентите 
 
В избора на изпълнител на обществената поръчка може да участва българско 

и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които 
отговарят на предварително обявените условия. 

Всеки от оферентите в настоящия избор на изпълнител се представлява от лицето, 
което съгласно учредителните документи има представителна власт, или от изрично 
упълномощени лица. 

Оферентът се отстранява от участие, когато:  
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

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

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на 
Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация; 

3. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

 
Оферентите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

възложителя за всички настъпили промени в горните обстоятелства в 7-дневен срок от 
настъпването им. 

Ако оферентът е обединение, документите по т. 1 – 3 се представят от всеки член 
на обединението. 

Когато оферентът е юридическо лице, изискванията по т. 1 и 2 се прилагат, както 
следва: 

 при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон (ако са юридически лица - за техните представители в дружеството); 

 при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници (ако са юридически лица - за техните 
представители в дружеството); 

 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 (ако са юридически лица - за техните представители в 
дружеството); 

 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 (ако 
са юридически лица - за техните представители в дружеството); 

 при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон (ако са юридически лица - за техните представители в дружеството); 

 във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 
които представляват оферента; 
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 в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато 
чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България. 

Когато оферентът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по т.1-3 се прилагат и за подизпълнителите. 

При подаване на офертата оферентът удостоверява липсата на обстоятелствата, 
посочени в посочените точки, с декларация. 

При подписване на договора за обществена поръчка оферентът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в предходните точки.  

 
При подписване на договора за обществена поръчка оферентът, определен за 

изпълнител, който е чуждестранно лице, е длъжен да представи документи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по предходните точки, издадени от 
компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на 
съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. 

Когато в съответната чужда държава не се издават исканите документите или 
когато те не включват всички случаи, оферентът представя клетвена декларация, ако 
такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.  

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, оферентът представя официално заявление, направено пред съдебен 
или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски 
орган в държавата, в която той е установен. 

 
Особени изисквания към оферентите: 
 
1. Оферентите трябва да притежават Разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез обществени мобилни наземни мрежи с национален обхват по стандарт 
GSM 900 и/или GSM 1800 или UMTS, издадено от Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС) съгласно Закона за електронните съобщения. 

 
Комуникация между оферентите и възложителя: 
 
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по e-mail, чрез куриерска 

служба, по факс или чрез директно връчване на документите, които е необходимо да 
бъдат връчени.  

 
Документация за участие в избора на изпълнител: 
 
Документацията за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка е 

свободно достъпна на адреса на профила на купувача на Възложителя 
http://www.president.bg/cat7/Profil-na-kupuvacha/. 
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Разяснения 
 
До изтичането на срока за подаване на офертите заинтересуваните лица могат да 

поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 
Разяснението се предоставя на лицето, което го е поискало и се публикува на адреса на 
профила на купувача на възложителя. 

 
Представяне на оферта 
 
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от оферента или от 

упълномощен от него представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриерска служба. Ако оферентът изпраща офертата чрез препоръчана 
поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В тези случаи оферентът 
следва да осигури получаването на офертата преди изтичането на крайния срок. Рискът 
от забава или загубване на офертата е за оферента. 

Върху плика оферетът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес. На плика задължително се посочва: „Оферта за 
участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
 
„Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 
мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията 
на президента на Република България” 

 
Приемане и отказ от приемане на офертата 
 
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в избора на изпълнител и връща незабавно на 
оферентите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 
или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 
регистър. 

 
Промяна, допълване и оттегляне на офертата 
 
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-
нататъшното участие в избора на изпълнител. 

Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията 
и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан 
ясно изписан текст: «Допълнение/Промяна към Вх. № ...............». 

След крайния срок за подаване на офертите оферентите не могат да оттеглят или 
променят офертите си. 

 
Разглеждане на офертите 
 
Офертите се разглеждат и оценяват от назначена от възложителя комисия, която 

определя реда за разглеждане и оценяване на офертите. 
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Комисията проверява съответствието на оферентите и на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

Комисията може по всяко време да проверява заявените от оферентите данни, да 
иска разяснения относно сертификатите и представените документи, както и да изисква 
писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 
обстоятелствата, посочени в офертата. Това не може да се използва за промяна на 
предложения от подадените оферти. 

 
Отстраняване на оферент 
 
Комисията предлага за отстраняване от процедурата оферент: 
1. който не е представил някой от необходимите документи; 
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 
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Оценка на офертите 
 
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.  
 
Преди оценяването на офертите комисията извършва следните действия: 
 
Предварителна проверка на офертите: 
Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

предварителна проверка на комплектността на подадените оферти и съответствието им 
с изискванията, посочени в документацията. 

При предварителната проверка се проверява наличието на всички необходими 
документи за участие в избора на изпълнител, съгласно настоящата документация.  

При констатиране на липса на документи или несъответствия, комисията писмено 
уведомява съответния оферент, като дава подходящ срок за отстраняването им. 

 
Оценка на офертите: 
След етапа на предварителната проверка се пристъпва към оценяване на 

офертите. Комисията разглежда и оценява само допуснатите оферти. 
Комисията оценява офертите по обявения критерий икономически най-изгодна 

оферта по следната методика: 
 

Методика за оценяване на офертите 
 
 

 Отн. тежест, в точки 
1. Основни услуги – К1, в т.ч. 100т. 

1.1. Месечна абонаментна такса – Ц1 25 т 
1.2. Цена на минута за разговори в корпоративната група – Ц2 5 т. 
1.3. Безплатни минути за разговори извън корпоративната 
група, от тях: 

20 т. 

1.3.1. Безплатни минути в мрежата на Мобилтел – Ц3.1 15,4 т. 
1.3.2. Безплатни минути в мрежата на Глобул – Ц3.2 2,2 т. 
1.3.3. Безплатни минути в мобилната мрежа на Виваком – Ц3.3 1,8 т. 
1.3.4. Безплатни минути към всички фиксирани мрежи в 
страната Ц3.4 

0,6 т. 

1.4 Цена на минута за национални разговори към всички мрежи 
в страната – Ц4 

25 т. 

1.5. Цена на минута за разговори в Роуминг по зони – Ц5 10 т. 
1.6. Цена на минута за международни разговори по зони – Ц6 7 т. 
1.7. Цена за 1 брой SMS  в корпоративната група – Ц7 6 т. 
1.8. Цена за 1 брой SMS  извън корпоративната група – Ц8 2 т. 

2. Допълнителни услуги – К2, в т.ч. 100т. 
2.1. Месечна абонаментна такса за услугата Blackberry – К2.1 10 т. 
2.2. Включено количество данни в месечната такса за Blackberry 
– К2.2 

5 т. 

2.3. Месечна абонаментна такса за пренос на данни, включващ 
неограничено количество трафик и устройство тип модем - К2.3 

10 т. 
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2.4. Месечна абонаментна такса за пренос на данни, включващ 
неограничено количество трафик без предоставяне на 
устройство- К2.4 

40 т. 

2.5 Включен в месечната такса за пакет данни количество от 
данни  на максимална скорост- К2.5 

15 т. 

2.6 Цена за 100 KB пренос на данни в Роуминг по зони –  К2.6 20 т. 
       3. Допълнителни преференции – К3 100 т. 

 
1. Основни услуги – К1 – 100 т. 
1.1. Ц 1 - Месечна абонаментна такса – 25 т.  

Този показател се получава по следната формула: 
  Ц1 = 25 х 

nЦма
Цма

/
, където  

- Цма - най-ниската предложена месечна абонаментна такса в лева 

- Цма/n - цената в лева за месечна абонаментна такса на оферента, чието предложение 
се разглежда 

 Оферентите следва да имат предвид условието по т. 5.2.1 от раздел V 
на настоящата документация, а именно: Предлаганата месечна абонаментна такса за 
основните услуги НЕ може да е по-висока от 12 (дванадесет) лева без ДДС и по-ниска от 
8,33 (осем цяло и тридесет и три стотни) лева без ДДС. Предложение, което не отговаря 
на това изискване, няма да бъде разглеждано и оценявано. 
 
1.2. Ц 2 – Цена на минута за разговори в корпоративната група – 5 т.  

Този показател се получава по следната формула: 
  Ц2 = 5 х 

nЦгр
Цгр

/
, където  

- Цгр - най-ниската предложена цена за една минута разговор в корпоративната група в 
лева 
- Цгр/n - цената в лева една минута разговор в корпоративната група на оферента, чието 
предложение се разглежда 
 В случай, че даден оферент/и предложи цена 0.00 лв., то той/те получава/т 
максимален брой точки, а всеки следващ оферент получава с 1 т. по-малко точки от 
предишния. 

 
1.3. Ц 3 - Безплатни минути за разговори извън корпоративната група - 20 т., 
разпределени въз основа на статистическите данни за трафика на Възложителя, които 
не включват вътрешния трафик в корпоративната група за периода февруари 2013 г. – 
януари 2014 г., както следва: 
 
1.3.1. Ц3.1. Безплатни минути в мрежата на Мобилтел – 15,4т. 

Този показател се получава по следната формула: 
  Ц3.1. = 15,4 х 

ЦбмMtel
nЦбмMtel / , където  

- ЦбмМtel - най-голям брой предложени минути извън корпоративната група в мрежата 
на Мобилтел 
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- ЦбмМtel/n – брой безплатни минути извън корпоративната група в мрежата на 
Мобилтел, предложени от оферента, чието предложение се разглежда 
 
1.3.2. Ц3.2. Безплатни минути в мрежата на Глобул – 2,2т. 

Този показател се получава по следната формула: 
  Ц3.2. = 2,2 х 

ЦбмGl
nЦбмGl / , където  

- ЦбмGl - най-голям брой предложени минути извън корпоративната група в мрежата на 
Глобул 

- ЦбмGl/n – брой безплатни минути извън корпоративната група в мрежата на Глобул, 
предложени от оферента, чието предложение се разглежда  
 
1.3.3. Ц3.3. Безплатни минути в мобилната мрежа на Виваком – 1,8т. 

Този показател се получава по следната формула: 
  Ц3.3. = 1,8 х 

ЦбмViv
nЦбмViv / , където  

- ЦбмViv - най-голям брой предложени минути извън корпоративната група в мрежата 
на Виваком 

- ЦбмViv/n – брой безплатни минути извън корпоративната група в мрежата на 
Виваком, предложени от оферента, чието предложение се разглежда 
 
1.3.4. Ц3.4. Безплатни минути към всички фиксирани мрежи в страната – 0,6т. 

Този показател се получава по следната формула: 
  Ц3.4. = 0,6 х 

ЦбмFix
nЦбмFix / , където  

- ЦбмFix - най-голям брой предложени минути извън корпоративната група към всички 
фиксирани мрежи в страната 
- ЦбмFix/n – брой безплатни минути извън корпоративната група към всички 
фиксирани мрежи в страната, предложени от оферента, чието предложение се 
разглежда 
 
1.4. Ц 4 - Цена на минута за национални разговори към всички мрежи в страната – 25т. 

Този показател е съобразен с профила на абоната (извън затворената група) с 
потреблението си към различните оператори, а именно: 

 
Направление Относително натоварване 

на 1 карта за национални 
разговори извън групата 

Ед. цена на 
минута, в лв без 

ДДС 

Обща 
стойност, в 

лева без ДДС 
(D=B*C) 

А B C D 
Мобилтел 77%   
Глобул 11%   
Вивком 9%   
Фиксирани 
оператори 

3%   

Общо:   =∑ 
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  Ц 4 = 25 х
nЦнац

Цнац
/

, където  

- Цнац - най-ниската предложена цена за национални разговори   

- Цнац/n – конкретното предложение на оферента за национални разговори, чието 
предложение се разглежда 

В случай, че даден оферент/и предложи цена 0.00 лв., то той/те получава/т 
максимален брой точки, а всеки следващ оферент получава с 1 т. по-малко точки от 
предишния. 
 
1.5. Ц 5 - Цена на минута за разговори в Роуминг по зони – 10 т. 

Този показател се получава по следната формула: 
 

  Ц 5 = 10 х
nЦinR

ЦinR
/

, където  

- ЦinR - най-ниската предложена средноаритметична цена за входящи и изходящи 
разговори в роуминг по зони 

- ЦinR/n – конкретното предложение за средноаритметична цена за входящи и изходящи 
разговори в роуминг по зони на оферента, чието предложение се разглежда 

 
В случай, че даден оферент/и предложи цена 0.00 лв., то той/те получава/т 

максимален брой точки, а всеки следващ оферент получава с 1 т. по-малко точки от 
предишния. 
 
1.6. Ц 6 - Цена на минута за международни разговори по зони – 7 т. 

Този показател се получава по следната формула: 
 

  Ц 6 = 7 х
nlЦ

lЦ
/int
.int , където  

- Цintl - най-ниската предложена средноаритметична цена за изходящи международни 
разговори по зони 

- Цintl/n – конкретното предложение за средноаритметична цена за изходящи 
международни разговори по зони на оферента, чието предложение се разглежда. 

 
В случай, че даден оферент/и предложи цена 0.00 лв., то той/те получава/т 

максимален брой точки, а всеки следващ оферент получава с 1 т. по-малко точки от 
предишния. 
 
1.7. Ц 7 - Цена за 1 брой SMS  в корпоративната група – 6 т. 

Този показател се получава по следната формула: 
 

  Ц 7 = 6 х
ЦingrSMS/n
ЦingrSMS , където  

- ЦingrSMS - най-ниската предложена цена за 1 брой SMS  в корпоративната група 
- ЦingrSMS/n - конкретното предложение на оферента за 1 брой SMS  в корпоративната 
група, чието предложение се разглежда. 
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В случай, че даден оферент/и предложи цена 0.00 лв., то той/те получава/т 
максимален брой точки, а всеки следващ оферент получава с 1 т. по-малко точки от 
предишния. 
 

1.8. Ц 8 - Цена за 1 брой SMS  извън корпоративната група - 2 т. 
Този показател се получава по следната формула: 
 

  Ц 8 = 2 х
nЦoutgrSMS/

ЦoutgrSMS , където  

- ЦoutgrSMS - най-ниската предложена цена за 1 брой SMS извън корпоративната група 

- ЦoutgrSMS/n - конкретното предложение на оферента за 1 брой SMS  извън 
корпоративната група, чието предложение се разглежда. 

 
В случай, че даден оферент/и предложи цена 0.00 лв., то той/те получава/т 

максимален брой точки, а останалите оференти получават 1 т. 
 
Общата оценка по показател „Основни услуги” се получава като сума от: 
 

K 1 = Ц 1 + Ц 2 + Ц 3 + Ц 4 + Ц 5 + Ц 6 + Ц 7 + Ц 8 
 
Забележка 1: При представяне от оферент на разбивка по часови зони на някоя от цените 
по т. 1.2, 1.4, 1.5 и 1.6, за изчисленията ще се вземе предвид средноаритметичната цена 
на цените за отделните часови зони. 
Забележка 2: За показател Ц5 трябва да бъдат посочени цени за международен роуминг 
при входящ и изходящ разговор по зони. Посочените цени трябва да се отнасят за 
препоръчителните мрежи по зони, съгласно списъка по т. 4.4 от раздел V на 
документацията за участие. При изчисление на показателя Ц5 ще се вземе предвид 
средноаритметичната стойност между цените за входящ и изходящ роуминг за всички 
зони. 
Забележка 3: При невъзможност от страна на оферент да направи предложение по някой 
от показателите от Ц1 до Ц8, то оценката му по съответния показател ще е 0 (нула). 

 
2. Допълнителни услуги – К2 – 100 т. 
2.1. К2.1 - Месечна абонаментна такса за услугата Blackberry – 10 т.  

Този показател се получава по следната формула: 
  К2.1 = 10 х 

nЦbb
Цbb

/
, където  

- Цbb  - най-ниската предложена месечна абонаментна такса за Blackberry в лева 

- Цbb/n - цената в лева за месечна абонаментна такса за Blackberry на оферента, чието 
предложение се разглежда 

 В случаите, в които даден оферент/и предложи цена 0.00 лв., то той/те получава/т 
максимален брой точки, а всеки следващ оферент получава с 1 т. по-малко от предишния. 

2.2. К2.2 – Включено количество данни в месечната такса за Blackberry – 5 т.  
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Този показател се получава по следната формула: 
  K2.2 = 5 х 

Цbbmb
nЦbbmb / , където  

- Цbbmb  - най-голямо предложено количество данни  
- Цbbmb/n – количество данни, предложено от оферента, чието предложение се 
разглежда 
 

В случаите, в които даден оферент/и предложи безлимитен пакет данни, то 
той/те получава/т максимален брой точки, а всеки следващ оферент получава с 1 т. по-
малко от предишния. Предложение за лимитиран обем от данни, който в реални условия 
при разумно потребление на практика е без ограничения, се приема за предложение с 
безлимитен пакет данни. 
 

2.3. К2.3 - Месечна абонаментна такса за пренос на данни, включващ неограничено 
количество трафик и устройство тип модем – 10 т.  

Този показател се получава по следната формула: 
  К2.3 = 10 х 

nЦdataU
ЦdataU

/
, където  

- ЦdataU  - най-ниската предложена месечна абонаментна такса в лева за пакет данни, 
включващ безлимитен трафик и устройство тип модем  

- ЦdataU/n - цената в лева за месечна абонаментна такса в лева за пакет данни, включващ 
безлимитен трафик и устройство тип модем, на оферента, чието предложение се 
разглежда 

 Оферентите следва да имат предвид условието по т. 5.2.2. от раздел V 
на настоящата документация, а именно: Предлаганата месечна абонаментна такса за 
пакет данни, включващ безлимитен трафик и устройство тип модем НЕ може да е по-
ниска от 15 (петнадесет) лева без ДДС. Предложение, което не отговаря на това 
изискване, няма да бъде разглеждано и оценявано. 
 
2.4. К2.4 - Месечна абонаментна такса за пренос на данни, включващ неограничено 
количество трафик без предоставяне на устройство – 40 т.  

Този показател се получава по следната формула: 
  К2.4 = 40 х 

nЦdata
Цdata

/
, където  

- Цdata  - най-ниската предложена месечна абонаментна такса в лева за пренос на данни, 
включващ неограничено количество трафик без предоставяне на устройство 

- Цdata/n - цената в лева за месечна абонаментна такса в лева за пренос на данни, 
включващ неограничено количество трафик без предоставяне на устройство на 
оферента, чието предложение се разглежда 

 Оферентите следва да имат предвид условието по т. 5.2.3. от раздел V 
на настоящата документация, а именно: Предлаганата месечна абонаментна такса за 
пакет данни, включващ безлимитен трафик без необходимост от предоставяне на 
устройство НЕ може да е по-ниска от 15 (петнадесет) лева без ДДС. Предложение, което 
не отговаря на това изискване, няма да бъде разглеждано и оценявано. 
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2.5. К2.5 – Включен в месечната такса за пакет данни количество от данни на 
максимална скорост – 15 т.  
 

Този показател се получава по следната формула: 
  K2.5 = 15 х 

Цdatamb
nЦdatamb / , където  

- Цdatamb  - най-голямо предложено количество от данни на максимална скорост 

- Цdatamb/n – количество от данни на максимална скорост, предложено от оферента, 
чието предложение се разглежда 
 

В случаите, в които даден оферент/и предложи безлимитен пакет данни на 
максимална скорост, то той/те получава/т максимален брой точки, а всеки следващ 
оферент получава с 1 т. по-малко от предишния. Предложение за лимитиран обем от 
данни на максимална скорост, който в реални условия при разумно потребление на 
практика е без ограничения, се приема за предложение с безлимитен пакет данни на 
максимална скорост. 
 
2.6. К2.6 – Цена за 100 KB пренос на данни в Роуминг по зони – 20 т.  
 

Този показател се получава по следната формула: 
 

   K2.6 = 20 х 
nЦdataR

ЦdataR
/

, където  

- ЦdataR  - най-ниската предложена средноаритметична цена в лева за пренос на 100 KB 
данни в Роуминг по зони 
- ЦdataR/n – конкретното предложение за средноаритметична цена в лева за пренос на 
100 KB данни в Роуминг по зони на оферента, чието предложение се разглежда. 
 

В случай, че даден оферент/и предложи цена 0.00 лв., то той/те получава/т 
максимален брой точки, а всеки следващ оферент получава с 1 т. по-малко точки от 
предишния. 
 
Общата оценка по показател „Допълнителни услуги” се получава като сума от: 
 

K 2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 + К2.5 + К2.6  
 
Забележка 4: За показател К2.6 трябва да бъдат посочени цени за пренос на 100 KB 
данни в Роуминг по зони. Посочените цени трябва да се отнасят за препоръчителните 
мрежи по зони, съгласно списъка по т. 4.4 от раздел V на документацията за участие. При 
изчисление на показателя К2.6 ще се вземе предвид средноаритметичната стойност 
между цените за всички зони. 
Забележка 5: При невъзможност от страна на оферент да направи предложение по някой 
от показателите от К2.1 до К2.6, то оценката му по съответния показател ще е 0 (нула). 

 
3. Допълнителни преференции – К3 – 100 т. 
 
Оценката е експертна и се базира на сравнителен анализ на предложените от оферентите 
допълнителни бонуси или преференциални условия за Възложителя и/или служителите 
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му. Оценката ще е основана на финансово обоснована добавена стойност за 
Възложителя, степента на ефективност, реална приложимост и изпълнение на 
направените от оферентите предложения, както и на начина, по който ще се доказва 
тяхното прилагане в хода на изпълнение на договора. Офертата на оферент, предложил 
допълнителни преференции, които в най-голяма степен удовлетворяват Възложителя, 
получава максималният брой точки - 100. Всеки следващ охферент получава с 20 точки 
по-малко. Повече от една оферта могат да получат еднакъв брой точки.  
Типовете преференции, подредени по важност на Възложителя, са следните: 

1. Преференции при придобиване на апарати и устройства от Възложителя; 
2. Преференции, свързани със закупуване на устройства и апарати от служители на 

Възложителя, като е необходимо да бъдат посочени количествени показатели 
(например проценти) и обхват на модели за тази преференция и да бъдат 
предоставени допълнителни доказателства за приложимостта им; 

3. Преференции, свързани с технически възможности от страна на оператора за 
достъпност и използваемост на абонатния номер при ползване на различни услуги 
за повече от един тип устройство и различните типове устройства, тарифирането 
и лимитирането им; 

4. Преференции, свързани с реално съществуващи и доказуеми възможности за 
управление на тарифи и услуги при промени, добавяне и снемане от страна на 
Възложителя; 

5. Преференции, свързани с предоставяне за използване на други разни типове 
устройства; 

6. Преференции и гаранции, свързани с информационната сигурност при 
провеждане на разговори и използване на мрежови услуги; 

7. Преференции, свързани с допълнителни други типове услуги; 
8. Други типове преференции. 

 
4. Начин на определяне на комплексната оценка К 
 
Крайният резултат на оферента се получава като сбор от точките на оферента по 
показател „Основни услуги”, по показател „Допълнителни услуги” и по показател 
„Допълнителни преференции“, умножени със съответната тежест: 
 

К=К1х56% + К2х32% + К3х12%, 
 
където с К1 се означават точките по показател „Основни услуги”, с К2 - точките по 
показател „Допълнителни услуги”, а с К3 – точките по показател „Допълнителни 
преференции”. 
 
Всички изчисления се закръгляват с точност до петия знак след десетичната 
запетая. 
 
Оферентът получил най-висок резултат по посочените показатели се класира на 
първо място. 
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Определяне на изпълнител 
 
Комисията съставя протоколи за своята работа, които включват резултатите 

разглеждането и оценяването на офертите и предлага оферентът, чиято оферта отговаря 
в най-голяма степен на изискванията на възложителя да бъде избран за изпълнител на 
обществената поръчка. Протоколите се утвърждават от възложителя. 

Ако въз основа на извършеното оценяване комисията установи, че две или повече 
оферти отговарят в еднаква степен на изискванията на възложителя, комисията предлага 
за изпълнител оферентът, избран чрез проведен публичен жребий между тези оференти. 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с оферента, предложен за 
изпълнител от комисията. 

При отказ на оферента, предложен за изпълнител, да сключи договор, 
възложителят може да прекрати избора на изпълнител или да сключи договор с 
оферента, чиято оферта е втора по степен на съответствие с неговите изисквания. 

 
Прекратяване на избора на изпълнител 
 
Комисията може да предложи приключване без избор на изпълнител, когато: 
1. не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един оферент или 

всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 
2. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 
3. отпадне необходимостта от провеждане избора на изпълнител в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури 
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които не са могли да бъдат 
предвидени. 

 
Сключване на договор 
 
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка съгласно проекта- 

Раздел VІ от настоящата документация с оферента, избран за изпълнител . 
Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 

офертата на оферента, въз основа на които е избран за изпълнител. 
Договорът за обществена поръчка не се сключва с оферент, избран за изпълнител, 

който при подписване на договора не представи документ за удостоверяване липсата на 
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 
Възложителят може да не сключи договор, когато: 
1. са установени нарушения при провеждането на избора на изпълнител, които не 

могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 
2. оферентът, чиято оферта отговаря в най-голяма степен на изискванията на 

възложителя или оферентът, чиято оферта е втора по степен на съответствие, откаже да 
сключи договор. 
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V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 
 
Общи изисквания 
 
Всеки оферент има право да представи само една оферта. Не се допуска 

представянето на варианти в офертата. 
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

оферент, не може да представя самостоятелна оферта. 
При изготвяне на офертата всеки оферент трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. Всяка страница от офертата се номерира и подписва. 
Всички документи, за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са 

заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, 
представляващ/и оферента. 

Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или 
придружени с официален превод на български език. Под „официален превод” се има 
предвид превод, извършен от заклет преводач на бланката на агенция за преводи и 
заверена от същата с подпис и печат. Документът за регистрация на оферента следва да 
се представи в легализиран превод. Под „легализиран превод” се има предвид превод, 
извършен от заклет преводач на бланката на агенция за преводи, заверена от същата с 
подпис и печат и подписът на преводача да бъде заверен от Министерството на външните 
работи. 

 
Разходи за участие 
 
Разходите за подготовка и изготвянето на офертата и за участие в избора на 

изпълнител са за сметка на оферентите. Те не могат да предявяват каквито и да е било 
претенции спрямо възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и 
подаването на офертите им и за участието им в избора на изпълнител, независимо от 
резултата. 

 
Валидност на офертата 
 
Срокът на валидност на офертата трябва да обхваща период, не по-кратък от 90 

(деветдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти. 
Възложителят си запазва правото да изиска от оферентите да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената 
поръчка. 

 
Съдържание на офертата 
 
1. Оферта (по образец, Приложение № 1).  
Всеки лист, съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде номериран и 

подреден съгласно списъка, посочен в офертата. 
 
2. Документи, удостоверяващи правосубектност: 
2.1. Документ за регистрация – съдебна или в Агенцията по вписванията 

(оригинал или заверено копие) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато оферентът е юридическо 
лице или едноличен търговец. Физическите лица, самостоятелни оференти или 
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включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за 
самоличност. 

2.2. Когато оферентът е чуждестранно физическо или юридическо лице или е 
обединение, в което участва чуждестранно физическо или юридическо лице, документът 
по т. 2.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от 
държавата, в която са установени) се представя в легализиран превод. 

Документът не се приема за „еквивалентен” и оферентът се отстранява от участие, 
ако не удостоверява по безспорен начин всяко едно от следните обстоятелства: 

 системата на управление и представителство на оферента;  
 имената на физическите лица, представляващи оферента; 
 имената на физическите лица – членове на управителните органи на оферента;  
 имената на физическите лица – членове на контролните органи на оферента 

(ако има такива); 
 датата, към която удостоверените обстоятелства са били в сила, като датата 

следва да е не по-рано от три месеца преди подаването на офертата. 
2.3. Когато оферентът е обединение, което не е юридическо лице, представя и 

нотариално заверен акт за учредяването си в оригинал или заверено копие (като в 
случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод 
на български език). Учредителният акт трябва да съдържа най-малко клаузи, които да 
гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно, по 
закон за изпълнението на договора; че водещия член на обединението е упълномощен да 
задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението общите за 
обединението документи; че всички членове на обединението са задължени да останат в 
него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да 
определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. 

2.4. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, оферентите – юридически 
лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално 
състояние (оригинал или заверено копие). 

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, 
издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. 
Документът се представя и в официален превод на български език. 

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) 
месеца преди датата на представянето му с офертата. 

 
3. Доказателства за изпълнение на особените изисквания към оферента: 
 
3.1. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени 
мобилни наземни мрежи с национален обхват по стандарт GSM 900 и/или GSM 1800 или 
UMTS, издадено от КРС. 

 
4. Техническо предложение - изготвя се по образеца, Приложение № 2 от 

настоящата документация при съблюдаване на техническата спецификация, 
изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. 

Към техническото предложение се прилагат: 
4.1. Общи условия за взаимоотношения между “………………………..” и 

абонатите и потребителите на обществената мобилна клетъчна мрежа на 
“……………………………..” по стандарт GSM 
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4.2. Документ, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията, относно 
осигуряваното GSM покритие на територията на Република България. 

4.3. Списък на операторите (по държави), с които оферентът има валидни 
сключени роуминг споразумения. 

4.4. Списък с препоръчителни мрежи по зони, за които са валидни цените за 1 
минута роуминг при входящ и изходящ разговор, посочени в ценовото предложение на 
оферента. 

4.5. Предложение за допълнителни бонуси и преференциални условия за 
Възложителя и/или служителите му. 

4.6. Други документи по преценка на оферента. 
 
5. Ценово предложение - предлаганата цена за изпълнение на поръчката се 

подготвя от оферента по образеца, Приложение № 3.  
 
5.1. Предлаганите цени трябва да бъдат посочени в български лева без и с включен 

ДДС. 
5.2. Предлаганите цени не трябва да бъдат по-високи от публикуваните цени за 

бизнес абонати на съответния доставчик и не могат да бъдат по-ниски от 0 (нула) лева за 
продукти или услуги.  

5.2.1. Предлаганата месечна абонаментна такса за основните услуги НЕ може да 
е по-висока от 12 (дванадесет) лева без ДДС и по-ниска от 8,33 (осем цяло и тридесет и 
три стотни) лева без ДДС. 

5.2.2. Предлаганата месечна абонаментна такса за пакет данни, включващ 
безлимитен трафик и устройство тип модем НЕ може да е по-ниска от 15 (петнадесет) 
лева без ДДС. 

5.2.3. Предлаганата месечна абонаментна такса за пакет данни, включващ 
безлимитен трафик без необходимост от предоставяне на устройство НЕ може да е по-
ниска от 15 (петнадесет) лева без ДДС. 

5.3. В цената трябва да се включат всички разходи на оферента, свързани с 
изпълнението на поръчката при условията, описани в настоящата документация за 
участие. 

5.4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима 
в предвид изписаната с думи. При несъответствие между единична и обща или между 
единични и средноаритметична цена, ще се взема предвид единичната. 

 
Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложените цени носи единствено оферентът. 
 
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец, Приложение № 4) 
 
7. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители и списък с 

имената на подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от 
предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител, 
ако оферентът предвижда подизпълнители (по образец, Приложение № 5). 

В случай, че оферентът предвижда използването на подизпълнители, същите 
следва да попълнят и приложат следните изискуеми документи: 

7.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - подписва се от 
представляващия подизпълнителя (по образец, Приложение № 6). 
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7.2. Всеки подизпълнител трябва да представи за себе си следните документи: 
а. Документи за правосубектност съгласно т. 2; 
б. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 

(по образец, Приложение № 4) 
 
8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, 

когато не е подписана от законния представител на оферента – оригинал или заверено 
копие. 

 
Когато оферентът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2 

и 3 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 
Документите по т. 1, 4, 5 и 7 се подават от името на обединението, като се подписват от 
всички членове на обединението.  

Когато оферентът е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
обединение, в което участва чуждестранно физическо или юридическо лице, 
документите по т. 1, 4 и 5 се подават на български език, а останалите документи, които 
са на чужд език, се представят и в официален превод. 
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VІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 
 

Д О Г О В О Р 
 

№ ............../.......................... 
 

Днес……….2014г. в град София между 
 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 
ЕИК 000698391, гр.София, бул. “Дондуков” № 2, представлявана от г-н Росен 
Кожухаров – главен секретар на президента и г-жа Мария Михайлова – началник на 
отдел „Финанси” в дирекция “ФСИО”, от една страна, наричана нататък в договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
и 
___________________________________________________________________________, 
ЕИК _________________, адрес: ______________________________________________, 
представлявано от ___________________________________________, ЕГН __________, 
на длъжност ______________________, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
 
се сключи настоящият договор за следното:  
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигури цифрови мобилни 
телефонни услуги по стандарт GSM и свързани специализирани услуги по ползването на 
мобилни телефонни мрежи на територията на Република България и чужбина съгласно 
действащите нормативни актове, клаузите на настоящия договор и Общите условия за 
взаимоотношения между……………………………. и абонатите и потребителите на 
обществената мобилна клетъчна мрежа на ………………………….. по стандарт GSM 
(наричани за краткост “Общи условия”) – Приложение № 1, както и в съответствие с 
направеното от него техническо предложение – Приложение № 2. 
1.2. Услугите по клауза 1.1 ще се предоставят за 110 абоната на Администрацията на 
президента на Република България без кредитен лимит с номера, подробно описани в 
списък – Приложение № 4. 
1.3. Изпълнителят се задължава да предоставя свързаните с услугите по клауза 1.1  
допълнителни бонуси или преференциални условия за Възложителя и/или неговите 
служители, съгласно своето предложение – Приложение № 5, неразделна част от 
договора. 
 

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

2.1. Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на Република 
България и държавите, с чиито оператори Изпълнителят има сключени роуминг 
споразумения. 
2.2. Срокът за предоставяне на услугите по клауза 1.1 е 1 (една) година, считано от датата 
на влизане на договора в сила. 
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III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
3.1. Цените на услугите се определят съгласно ценовото предложение на Изпълнителя - 
Приложение № 3, представляващо неразделна част от договора. 
3.2. Цените по клауза 3.1. включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на 
възложените услуги. 
3.3. Плащането на предоставените услуги ще се извършва ежемесечно по банков път в 
лева, в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на данъчна фактура. 
3.4. Ако в хода на изпълнение на договора Изпълнителят промени цените за бизнес 
абонатите си, включително и месечната абонаментна такса, и те се окажат по-
благоприятни от цените, уговорени в Приложение № 3, Изпълнителят е длъжен да 
прилага по-ниските цени и по отношение на Възложителя, считано от датата на 
промяната. 

3.4.1. В случаите по предходната клауза, Изпълнителят изменя Приложение № 3 
в съответствие с новите цени за бизнес абонати. 
3.5. В случай, че се налага заплащане на такса за преносимост на номера, тя е за сметка 
на Изпълнителя. 
3.6. Цените по клауза 3.1. са неизменни за срока на изпълнение на договора, освен в 
случаите по клауза 3.4. 
3.7. Общата цена на договора не може да надвишава сумата от 66 000 лева (словом 
Шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС или 79 200 (словом Седемдесет и девет хиляди 
и двеста) лева с включен ДДС, като се заплаща стойността само на реално извършените 
услуги. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

4.1. Изпълнителят се задължава: 
4.1.1. да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено и в определените 
срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, 
клаузите на договора и  Общите условия на Изпълнителя - Приложение № 1, доколкото 
те не противоречат на договора; 
4.1.2. при изменение на Общите условия и при намаляване на цените за бизнес абонатите 
си да уведоми Възложителя за това в писмен вид най-малко 14 (четиринадесет) дни 
преди изменението;  
4.1.3. при открадване, загубване или механично повреждане на SIM карта да заменя 
същата без заплащане и в срокове, осигуряващи минимално неудобство на Възложителя; 
4.1.4. до изтичане срока на договора да уведомява своевременно упълномощените 
представители на Възложителя за всички промени в статута на фирмата. 
4.2. Изпълнителят има право: 
4.2.1. да потърси от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на услугите; 
4.2.2. при добросъвестно и качествено изпълнение на възложените услуги да получи 
уговореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 
4.3. Възложителят се задължава: 
4.3.1. да заплаща уговорената цена по реда и при условията, определени в настоящия 
договор; 
4.3.2. да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнение предмета на 
договора. 
 



 25

4.4. Възложителят има право: 
4.4.1. при необходимост да увеличава или намалява неограничено броя на абонатите в 
рамките корпоративната група при същите или по-благоприятни за него условия; 
4.4.2. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора; 
4.4.3. да изисква от Изпълнителя да изпълни възложените услуги качествено и в срок без 
отклонение от договорените условия. 
4.5. Страните се задължават да не разпространяват информацията, която им е станала 
известна при и по повод изпълнението на договора. 

 
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
5. Настоящият договор се прекратява: 
5.1. с изтичане на уговорения срок; 
5.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 
едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната; 
5.3. при настъпване на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, в 
резултат на които Възложителят не е в състояние да изпълни задълженията си по 
договора – с едномесечно писмено предизвестие. 
 

VI. ОТГОВОРНОСТ 
 

6.1. В случай, че Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора поради 
прекъсване на обслужването от мрежите за повече от 2 часа в рамките на едно 
денонощие, той дължи неустойка в размер на 50 лв. (петдесет лева) на абонат по 
настоящия договор за всеки следващ започнат час до възстановяване на обслужването.  
6.1.1. В случай, че за период от един календарен месец е налице прекъсване на 
обслужването за повече от 8 часа сумарно, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 
половината от сумата, дължима по фактура за този период. 
6.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за 
плащане, същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума 
за периода на забавата. 
6.3. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.  
 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
7.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 
компетентния съд. 
7.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
7.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще 
правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на получаването им се 
счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им 
по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в 
неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден. 
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Адреси и лица за контакти: 
 
За Изпълнителя: 
Адрес: ..................... 
Лице за контакт: ....................... 
Телефон: ......................, Факс: ....................., Е-mail: ...................... 
 
За Възложителя: 
Адрес: Администрация на Президента на Република България, гр. София 1123, бул. 
„Дондуков” № 2 
Лице за контакт: ............................ 
Телефон: ..........................., Факс: ....................., Е-mail: ................... 
 
7.4. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
Приложение № 1 - Общи условия за взаимоотношения между “………………………..” и 
абонатите и потребителите на обществената мобилна клетъчна мрежа на 
“……………………………..” по стандарт GSM. 
Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя 
Приложение № 3 – Ценова оферта на Изпълнителя; 
Приложение № 4 – Списък с номерата на абонатите на Възложителя 
Приложение № 5 – Предложение на Изпълнителя за допълнителни бонуси или 
преференциални условия за Възложителя и/или неговите служители 
 
 
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1 

ДО 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
ПРЕЗИДЕНТА 

 
О Ф Е Р Т А 

 
за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 
мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията 

на президента на Република България 
 

Административни данни на оферента: 
 
1. Наименование или име на оферента .................................................................................... 
2. ЕИК  ......................................................................................................................................... 
3. Представлявано от ................................................................................................................. 
4. Седалище и адрес на управление ......................................................................................... 
     Телефон.......................................... 
     Факс................................................ 
     Е-mail.............................................. 
5. Лице за контакти ................................................................................................ 
    Длъжност ............................................................................................................ 
    Телефон/факс ..................................................................................................... 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в 
избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на 
далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по 
стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на 
президента на Република България. 

1. Запознахме се с документацията за избор на изпълнител и посочените в нея 
изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата и условията на проекта 
на договор, които заявяваме, че приемаме. 

3. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, поемаме 
ангажимента да изпълним обществената поръчка за срок от 1 (една) година, считано от 
датата на влизане на договора в сила. 
 4. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, 
считано от крайния срок за подаване на офертите. 
 5. В съответствие с изискванията на Възложителя представяме: 

5.1. Документи, удостоверяващи правосубектност: 
5.1.1. ............................................................................. - ... бр. стр. 
5.1.2. ............................................................................. - ... бр. стр. 
.......................................................................................................... 
5.2. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени 
мобилни наземни мрежи с национален обхват по стандарт GSM 900 и/или GSM 1800 
или UMTS, издадено от КРС 
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5.3. Техническо предложение (съгласно образеца, Приложение № 2) - ... бр. стр. 
5.4. Ценово предложение (съгласно образеца, Приложение № 3) - ... бр. стр. 
5.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 

(съгласно образеца, Приложение № 4) - ... бр. стр. 
5.6. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители (съгласно 

образеца, Приложение № 6) - ... бр. стр. 
5.6.1. Декларации за участие като подизпълнител (съгласно образеца, 

Приложение № 7) - ... бр. стр. 
5.6.2. Документи, удостоверяващи правосубектност на подизпълнител/ите - … бр. 

стр. 
5.6.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 5 от 

ЗОП за подизпълнител/ите (съгласно образеца, Приложение № 4) - … бр. стр. 
 5.7. Нотариално заверено пълномощно (в случай че лицето, което ще 
представлява оферента в процедурата, не е негов представител по закон) - ... бр. стр. 
 
................. 20.... г. 
гр. София                                                         Подпис: .................................... 

                                                                         (име, длъжност) 
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Приложение № 2 

 
ДО 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
ПРЕЗИДЕНТА 

 
 
 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
от 

..................................................................................................... 
(пълно наименование на оферента) 

 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на 
изпълнител, предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: Доставка на 
далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по 
стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на 
президента на Република България 
 

ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: 
 

1. Осигуряваното от нас GSM покритие на територията на Република България е 
….  %. 

2. Ще бъде обособена корпоративна група за абонатите на Администрацията на 
Президента на Република България с първоначална численост от 110 бр. абонати, като 
се  осигури възможност за Възложителя да увеличава или намалява при същите условия 
неограничено броя на абонатите в групата. Разговорите между абонатите в групата ще 
се провеждат по аналогичен начин като с останалите абонати на оператора, но ще се 
таксуват по преференциални цени. Кратките текстови съобщения (SMS) до абонат от 
групата ще се изпращат по аналогичен начин както до друг абонат на оператора и ще се 
таксуват по цени ……………………………………………….. (преференциални за 
групата/преференциални за абонатите на оператора/друго) 

3. Ше бъде осигурена възможност за запазване на досега ползваните от 
Възложителя абонатни номера (осъществяване на преносимост при промяна на 
доставчика на обществена мобилна телефонна услуга), като всички разходи за това са за 
наша сметка. 

4. Тарифирането на разговорите на абонатите ще се извършва на всяка секунда след 
първите 30 секунди. 

5. Ще бъде осигурена възможност за: проверка на собствената сметка от всеки 
индивидуален абонат, интернет достъп с регистрирано име и парола до данните за проведени 
разговори и дължими фактури.; предоставяне на нови и дубликати на SIM-карти, номера по 
избор, промяна на номер, смяна на потребител, подробно месечно извлечение, гласова поща, 
определяне на индивидуален лимит по желание и при поискване от страна на Възложителя. 

6. Далекосъобщителните услуги ще бъдат предоставяни при общи условия, 
утвърдени от КРС. 

7. ………………………………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Общи условия за взаимоотношения между “………………………..” и абонатите 
и потребителите на обществената мобилна клетъчна мрежа на 
“……………………………..” по стандарт GSM – актуални към датата на подаване на 
офертата 

2. Документ, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията, относно 
осигуряваното GSM покритие на територията на Република България. 

3. Списък на операторите (по държави), с които оферентът има валидни сключени 
роуминг споразумения 

4. Списък с препоръчителни мрежи по зони, за които са валидни цените за 1 
минута роуминг при входящ и изходящ разговор, посочени в ценовото предложение на 
оферента. 

5. Предложение за допълнителни бонуси и преференциални условия за 
Възложителя и/или служителите му. 

6. ………………………………………. 
  
................. 20.... г. 
гр. София                                                         Подпис: .................................... 
                                                                         (име, длъжност) 
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Приложение № 3 
 

ДО 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
ПРЕЗИДЕНТА 

 
 
 
 

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
от 

..................................................................................................... 
(пълно наименование на оферента) 

 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на далекосъобщителни 
услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално 
покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България 
 

 
Икономически показатели 

Цена/предложение 
за услугата за един 

потребител от 
групата на АП с 
вкл. отстъпка в 

лева 
1. Основни услуги без ДДС с ДДС 
1.1. Месечна абонаментна такса   
1.2. Цена на минута за разговори в корпоративната група   
1.3. Безплатни минути за разговори извън корпоративната група, от тях:   
1.3.1. Безплатни минути в мрежата на Мобилтел   
1.3.2. Безплатни минути в мрежата на Глобул   
1.3.3. Безплатни минути в мобилната мрежа на Виваком   
1.3.4. Безплатни минути към всички фиксирани мрежи в страната   
1.4. Цена на минута за национални разговори към всички мрежи в 
страната 

  

1.4.1. Цена на минута за национален разговор към мрежата на Мобилтел   
1.4.2. Цена на минута за национален разговор към мрежата на Глобул   
1.4.3. Цена на минута за национален разговор към мобилната мрежа на 
Виваком 

  

1.4.4. Цена на минута за национален разговор към всички фиксирани 
мрежи в страната 

  

1.5. Цена на минута за разговори в Роуминг по зони   
1.5.1. Цена на минута изходящ разговор в Роуминг за Зона 1    
1.5.2. Цена на минута входящ разговор в Роуминг за Зона 1   
1.5.3. Цена на минута изходящ разговор в Роуминг за Зона 2   
1.5.4. Цена на минута входящ разговор в Роуминг за Зона 2   
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1.5.5. Цена на минута изходящ разговор в Роуминг за Зона 3   
1.5.6. Цена на минута входящ разговор в Роуминг за Зона 3   
1.6. Цена на минута за международни разговори по зони   
1.6.1. Цена на минута за международен разговор към Зона 1   
1.6.2. Цена на минута за международен разговор към Зона 2   
1.6.3. Цена на минута за международен разговор към Зона 3   
1.7. Цена за 1 брой SMS в корпоративната група   
1.8. Цена за 1 брой SMS извън корпоративната група   
2. Допълнителни услуги   
2.1. Месечна абонаментна такса за услугата Blackberry   
2.2. Включено количество данни в месечната такса за Blackberry   
2.3. Месечна абонаментна такса за пренос на данни, включващ 
неограничено количество трафик и устройство тип модем 

  

2.4. Месечна абонаментна такса за пренос на данни, включващ 
неограничено количество трафик без предоставяне на устройство 

  

2.5 Включен в месечната такса за пакет данни количество от данни  на 
максимална скорост 

  

2.6 Цена за 100 KB пренос на данни в Роуминг по зони   
2.6.1. Цена за 100 КВ пренос на данни в Роуминг за зона 1   
2.6.2. Цена за 100 КВ пренос на данни в Роуминг за зона 2   
2.6.3. Цена за 100 КВ пренос на данни в Роуминг за зона 3   

 
  
 

Посочените цени включват всички преки и непреки разходи, данъци, такси и 
печалба. 
  
  
................. 20.... г. 
гр. София                                                         Подпис: .................................... 

                                                                         (име, длъжност) 
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Приложение № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………. ………………………, лична карта 
№ ……………………… издадена на ……………. от …………….………………, с ЕГН 
…………………………., в качеството ми на ………………………………………………. 

(посочете длъжността) 
на ……………………………….....................................................ЕИК..................................... 

(посочете наименованието на оферента) 
 

 
Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран/а, за: 
 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната  система, 

включително изпирането на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 
 подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 
 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
 престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
 престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 
 
2. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП ..................................................  

(посочете длъжността) 
на .......................…………………..............…………………….................................., 

(посочете наименованието на оферента) 
не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на 
Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация;  

 
3. Оферентът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 

чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 
 
 
……………………….г.    Декларатор: ……………………. 
(дата на подписване)                                    (подпис и печат) 
 

Забележка: Попълва се от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
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Приложение № 5 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за използване/неизползване на подизпълнители 

 
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с 
лична карта № ………………………………….., издадена на …………………… от 
МВР -………………………………., с ЕГН ……………………………………, в 
качеството ми на ………………………………………………………….. (посочете 
длъжността) на  …………………………………………………………………………….. 
(посочете фирмата на оферента) – оферент в избор на изпълнител на обществена 
поръчка с  предмет: Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на 
Администрацията на президента на Република България 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
Оферентът, когото представлявам: 

1. при изпълнението на посочената обществена поръчка няма да използва / ще 
използва (ненужното се зачертава) подизпълнители; 

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ..................................................................................  
(изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати 
с предмета на поръчката и са дали съгласието си като подизпълнители; 

3.  дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде 
общо ...............% от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на подизпълнител   1 
........................................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще бъде 
.........% от общата стойност на поръчката, участието на подизпълнител 2 ................. 
................................................................. (изписва се името на втория подизпълнител) ще 
бъде .........% от общата стойност на поръчката и така нататък за всички 
подизпълнители. 

4. конкретната част от предмета на поръчката, която ще изпълни подизпълнител   1 
...................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще бъде ........., 
подизпълнител 2 ................................................ (изписва се името на втория 
подизпълнител) - и така нататък за всички подизпълнители. 

 
Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 
 
……………………… г.   Декларатор: ……………………………… 
(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 
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Приложение № 6 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител 

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с 
лична карта № ………………………………….., издадена на …………………… от 
МВР -………………………………., с ЕГН ……………………………………, в 
качеството ми на ………………………………………………………….. (посочете 
длъжността) на  …………………………………………………………………………….. 
(посочете фирмата на подизпълнителя) – във връзка с избора на изпълнител на 
обществена поръчка с  предмет: Доставка на далекосъобщителни услуги чрез 
обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за 
нуждите на Администрацията на президента на Република България 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
Представляваният/ното от мен ................................................................................ 

                                                              (посочете лицето, което представлявате) 
е съгласно да участва като подизпълнител на                   при  
                                                        (посочете оферента, на който сте подизпълнител) 
изпълнение на горепосочената поръчка.  
 
 Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  

            

             

(избройте конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще 
бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  

 Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме 
право да се явим като самостоятелен оферент в избора на изпълнител.  

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните 
документи: 

1. Документи, удостоверяващи правосубектност: 
1.1. ............................................................................. - ... бр. стр. 
1.2. ............................................................................. - ... бр. стр. 
.......................................................................................................... 
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 

(съгласно образеца, Приложение № 4) 
 

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 
 
……………………… г.   Декларатор: ……………………………… 
(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 
 
 


