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ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
Обект и предмет на поръчката 
 
Обект на обществената поръчка е доставка по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 
Предметът на обществената поръчка е избор на оператор на обществена 

фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни и факсимилни 
услуги за нуждите на Администрация на президента на Република България. 

 
 
Място и срок за изпълнение на поръчката 
 
Място за изпълнение на поръчката – доставките се извършват до локациите 

посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническата спецификация. 
Срок на обществената поръчка – 3 ( три)  години. 
 
Стойност на поръчката, цени и начин на плащане 
 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 60 000 (шестдесет хиляди) 

лева без ДДС. 
Единичните цени по договора се определят като сума в български лева без и с 

ДДС. Ако избраният изпълнител не е регистрирано по ЗДДС лице и в хода на 
изпълнение на поръчката се регистрира по ЗДДС, то цените остават непроменени и ще 
се счита, че включват ДДС. 

Единичните цени по договора са фиксирани за времето на изпълнение на 
договора и не подлежат на промяна, освен ако промяната не се изразява в намаляване 
на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Заплащането се осъществява в български левове по банков път в срок до 10 
(десет) работни дни след представяне на фактура от страна на доставчика.  

 
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 
III.1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА 
 

1. Свързване към обществената електронна съобщителна  мрежа и предоставяне 
на фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни  услуги, 
позволяваща реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на 
оператора, както и осъществяване на връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на 
територията на Република България. Обемът на поръчката  е : 
- 29 броя Обикновени  телефонни линии ( POST )  
- 1 бр. ISDN РRI организирани в автоматичен вход с 399 бр. публични номера на 
адрес София, бул. Дондуков 2. 
Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя 
в рамките на 12 абонатни номера (POST) на абонатите от групата по искане на 
Възложителя.  
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2. Предоставяне и ползване на фиксирани телефонни услуги с възможност за 
осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, както и 
разговори към мобилни мрежи  за абонатите на Възложителя, съгласно списъка на 
телефонните постове по т. „Е” Приложение 1 от Техническата спецификация към 
документацията, свързване на предоставените телефонни постове на Възложителя към 
обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги в 
т.ч.:свързване към обществената телефонна мрежа и предоставяне достъп до 
обществени телефонни и факсимилни услуги на абонатните телефонни номера на 
Възложителя,  включващо инсталиране, конфигуриране и техническа поддръжка  на 
необходимите за това модули и линии.  

3. Непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване на клиентите. 
Телефонните услуги да бъдат предоставени на посочените в списъка към Техническата 
спецификация локации и адреси.  

4. Осигуряване на комплексна услуга, включваща фиксирана телефонна услуга, 
заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, позволяваща реализацията 
на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и връзки 
към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България за 
всички телефонни абонати на Възложителя, организирани в корпоративна група. 
Подробна информация за същността на поръчката се съдържа в Техническата 
спецификация към документацията за участие. 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

А. Наименование на поръчката: 
„Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне 

на гласови телефонни и факсимилни услуги за нуждите на Администрация на 
президента на Република България”. 
 

Б. Описание на предмета на поръчката: 
Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне 

на гласови телефонни услуги за период от 3 години от сключване на договор или до 
изчерпване на лимита на Възложителя, който е в размер на 60000 лева без ДДС с цел 
реализиране на съвременно комуникационно обслужване на дейността на 
Администрация на президента на Република България, като се осигури високо качество 
и оптимизиране на разходите при предоставянето на фиксираната гласова телефонна 
услуга.  

Предметът на поръчката включва свързване към обществената електронна 
съобщителна  мрежа, чрез непрекъсната до опорните комутационни съоръжения на 
оператора наземна кабелна свързаност към адрес бул. „Дондуков” 2 - комуникационно 
помещение и същия или друг тип високо надеждна свързаност към другите посочени 
локации съгласно т. Е - Приложение 1, предоставяне на фиксирана гласова телефонна 
услуга, получаване и изпращане на факсимилни съобщения и потенциал за развитие на 
услугите по посока на възможности за използване на видеоконферентни връзки. 
Посочения предмет трябва да се реализира, чрез предоставяне и конфигуриране на 
изброените (1-7) технически и комуникационни възможности, за които се изисква срок 
на поддръжка 3 години, 24х7х365 с време на реакция до 4 часа. 
 1. Функционалност – минимум 160 броя едновременни гласови канала от смесени 
типове, поддържащи следните конкретни комуникационни и интерфейсни възможности: 
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 минимум 2 броя E1/T1 PRI или повече; 
 минимум 4 броя BRI или повече; 
 минимум 16 броя аналогови FXS или повече; 
 минимум 4 броя LAN/WAN 10/100/1000 Base-T или повече; 
 поддръжка на SIP протокол; 

 2. Функционалност включваща възможност за регистриране на минимум 500 броя 
SIP абонати; 
 3. Минимум 100 броя едновременни сесии (RTP-RTP, SRTP-SRTP, SRTP-RTP); 
 4. Възможност за транскодинг на минимум 90 броя сесии; 
 5. Криптиране на SIP за всички налични SIP абонати; 
 6. DSP възможности - Echo-Cancellation (EC), Caller-ID (CID), Silence-Compression 
(SC), VAD, CNG, Automatic Gain Control (AGC) and Answer Detector (AD), T.38, G.711, 
G.726, G.727, G.729, G.723.1, G.722, iLBC, EVRC, QCELP, AMR; 
 7. Възможности за конферентност и анонсиране. 
 Забележка: При представяне на техническо решение от страна на участниците, да 
се има предвид следното: Допускат се единствено и само софтуерни и/или хардуерни 
намеси в конфигурацията на съществуващата ЦУАТЦ, които са посочени от 
Възложителя. 

Заедно с това се изисква определен пакет от допълнителни  услуги, позволяваща 
реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, 
както и осъществяване на връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията 
на Република България. Обемът на поръчката  е : 
 29 броя Обикновени  телефонни линии ( POST ); 
 1 брой ISDN РRI организирани в автоматичен вход с 399 бр. публични номера на 

адрес София, бул. „Дондуков” № 2. 
Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на 

посочения по-горе брой обикновени телефонни линии и брой публични номера в 
рамките на до 12 броя от групата по искане на Възложителя.  
 

В. Общи изисквания: 
Предмет на услугата е предоставяне и ползване на фиксирани телефонни услуги 

с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, 
както и разговори към мобилни мрежи  за абонатите на Възложителя, съгласно списъка 
на телефонните постове по т. „Е” от настоящата спецификация, свързване на 
предоставените телефонни постове на Възложителя към обществената телефонна 
мрежа и достъп до обществени телефонни услуги в т.ч.:свързване към обществената 
телефонна мрежа и предоставяне достъп до обществени телефонни услуги на 
телефоните на Възложителя,  включващо инсталиране, конфигуриране и техническа 
поддръжка  на необходимите за това модули и линии. Непрекъсната техническа 
поддръжка и система за обслужване. Телефонните услуги да бъдат предоставени на 
посочените в списъка адреси. За до 2 броя абонатни поста (POST) се изисква 
предоставените гласови и факсимилни услуги да имат възможност за географска 
преносимост на територията на Република България, чрез предоставяне на 
технологичните и апаратни възможности за това от страна на оператора и реализация в 
посочените срокове и локации. Изисква се и географска преносимост от целия свят на 
същите посочени до 2 абонатни поста, при осигурена от Възложителя интернет 
свързаност чрез предоставяне на технологичните и апаратни възможности за това от 
страна на оператора и реализация в посочените срокове. 
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Осигуряване на комплексна услуга, включваща фиксирана телефонна услуга, 
заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, позволяваща реализацията 
на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и връзки 
към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България за 
всички телефонни абонати на Възложителя, организирани в корпоративна група. 
 

Г. Специфични изисквания: 
1. Участникът да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен 

телекомуникационен оператор, притежаващ валидно Разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществени 
електронни съобщение чрез обществена електронна съобщителна мрежа и 
предоставяне на фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на 
съобщенията. Копие от разрешението да бъде приложено в офертата. 

2.  Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008 с обхват: Доставка на 
фиксирани гласови (телефонни) решения или еквивалентен такъв. Копие от 
сертификата да бъде приложено в офертата. 

3. Участникът да приложи в офертата си Общи условия за взаимоотношения 
между Оператора и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга. 

4. Участникът да декларира, че ще осигури възможност за добавяне и запазване 
на географските номера, които могат да бъдат използвани от Възложителя в градовете 
София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Хасково, Стара Загора, Велико Търново, 
Габрово, Плевен, Благоевград, Монтана, Видин при промяна на доставчика на 
фиксираната телефонна услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един 
географски национален код за направление.  

 
  Д. Технически изисквания: 
  Участникът трябва да:  
  1. осигури пълна свързаност с обществената телефонна мрежа и възможност 
за провеждане на селищни, междуселищни, международни повиквания  и повикване 
към мобилни оператори,  
  2.     осигури възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови 
телефонни 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 оператори. 
  3. осигури свързаност за абонатите на Възложителя и изнесените звена в 
зависимост от необходимостта за обслужване на телефонния трафик. 
  4.   осигури запазването на съществуващите фиксирани телефонни номера на 
всички номера от списъка  по т. „Е” от настоящата спецификация. 
  5. осигури преференциални цени за разговори в мрежата си. 
  6.  осигури преференциални цени за разговори в затворена корпоративна 
група (между телефонните постове на Възложителя). 
  7. осигури възможност за разширение и развитие на услугите. 
  8. освободи Възложителя от заплащане на следните услуги: подробно 
електронно месечно извлечение, добавяне на нови абонати в корпоративната група, 
изваждане на абонати от корпоративната група, други.  
  9. осигури възможност за осъществяване на безплатни повиквания към 
национални номера за достъп до спешни повиквания – 150,160,166, 112. 
  10.  осигури справочни телефонни услуги. 
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11. осигури възможност за: Тонално номеронабиране, Идентификация на 
линията на викащия и Идентификация на свързаната линия.  

12. осигури задължително при провеждането на всеки разговор от телефонните 
постове на Възложителя възможност за идентификация на викащия номер /CLIP/ и 
предаването му към викания номер.  
  13. осигури предоставяне на безплатни електронни фактури, които да съдържат 
информация за продължителността и стойността на проведените телефонни разговори 
според вида им – селищни, междуселищни, международни, както и разговори към 
други мрежи (за всяка друга мрежа).  

14. осигури пакет от безплатни минути за селищни, междуселищни  и 
международни разговори, за всяка от указаните локации на Възложителя. 

15. осигури предварително уведомяване за прекъсване на услугите при 
извършване на ремонти или поради развитие на съобщителната мрежа, както и за 
сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата. 
  16. осигури при възникнали повреди 365х7х24, свързани с предоставяне на 
услугата, реакция в срок до 3 часа адреса на Възложителя. 
  17. предложи условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги и 
преференции. 

Е. Списък на обикновените телефоните линии (POST), услугите и адресите 
на предоставяне на услугите: 

Списък на обикновените телефонни линии (POST):               Приложение № 1 
№ по 
ред 

Телефонен 
пост 

Вид на 
услугата 

  Град Адрес 

1.  92392/1 ISDN-2MB  София бул. „Дондуков“ 2 
2.  029800070 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
3.  029800097 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
4.  029802858 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
5.  029803243 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
6.  029804036 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
7.  029804075 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
8.  029804440 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
9.  029804484 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
10.  029804864 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
11.  029816378 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
12.  029816757 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
13.  029816766 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
14.  029817569 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
15.  029817579 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
16.  029817962 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
17.  029875601 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
18.  029879867 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
19.  029881744 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
20.  029881767 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
21.  029885002 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
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22.  029885982 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
23.  029713254 voice post София Ул. “Александър Жендов“ 1 ап.22 
24.  029713288 voice post София Ул. “Александър Жендов“ 1 ап.22 
25.  029717151 voice post София Ул. “Александър Жендов“ 1 ап.22 
26.  028703424 voice post София Ул. “Александър Жендов“ 1 ап.22 
27.  029865919 voice post София Бул. „Васил Левски“ 54 ет 3 
28.  029884047 voice post София Бул. „Васил Левски“ 54 ет 3 
29.  028620251 voice post София Ул. „професор Александър Фол“ 2 

Вх. Г ателие 24 
30.  028620252 voice post София Ул. „професор Александър Фол“ 2 

Вх. Г ателие 24 
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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. 

 
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/. 

 
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 
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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 оферентът 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:  
 
„Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на 
гласови телефонни и факсимилни услуги 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. 
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; 
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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“ по 

публикувана методика: 
 
 

МЕТОДИКА 
 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ И 
ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 

 
 
Основен критерий за оценка и класиране на офертата е икономически  

най-изгодната оферта.  
 
Оценяването на офертите се извършва по методика, разработена от 

Възложителя, в която Възложителят е определил типовете показатели, относителната 
им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, включително 
допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително 
определени граници. 

 

I. Критерии свързани с ценови показатели, безплатно предоставяни минути, -- 
допълнителни възможности и преференции за Възложителя: 

 Оценка на ценовите показатели – О ц; 

 Оценка на брой безплатни минути – О мин; 

 Оценка на допълнителни възможности и преференции предоставени от 
участниците – Д. 
 
II. Критерий свързан с надеждност и наличност на предоставяните услуги: 

 Оценка на техническа надеждност, наличност и качество на 
предоставяните услуги и способност за отстраняване на повреди от 
участниците – Т. 

Крайният брой точки (О кр) се определя от сборната оценка по всички 
показатели по следната формула:  О кр = О ц*0,55 + О мин*0,15 + Д*0,15 + Т*0,15 

Ако по някой от  показателите в  Оц и О мин има допълнителни такси, то те да 
бъдат обявени и отразени в предложението. 

I. Оценка на показатели свързани с ценови предложения, безплатно 
предоставяни минути, допълнителни възможности и преференции за 
Възложителя: 

1. Оценка на ценовите показатели (О ц), максимален брой точки - 100 т.  
Ценовото предложение на Участника трябва да включва всички разходи по 

свързване на телефоните на Възложителя към обществената телефонна мрежа и достъп 
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до обществени телефонни услуги, както и всички месечни разходи за предоставянето 
на услугите. 

 

 

 

№  
по 
ред 

 
Показатели 

за оценка на офертите.   

 
Формули за оценка 

 
Брой точки 

(максимален) 
 
1. 

 - Цена на месечна такса (общо за всички 
телефонни и ISDN постове), в лева без 
ДДС 

 C1 min – най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
 C1 n – цена на n – то предложение 
 
Цената на месечна такса (общо за всички 
телефонни  постове и номера) се формира от  
месечните такси, които ще се изискват за 
предоставяне на 29 броя Обикновени  телефонни 
линии и ISDN РRI с автоматичен вход с 399 
номера    
Ако има някакви еднократни такси за 
инсталиране, то те да бъдат отразени и 
разпределени в месечните такси. Ако има някакви 
допълните такси, те да бъдат описани и да бъдат 
разпределени в месечните такси. 

1 случай – има 
предложения с цена, по-
малка или равна на 
1666,66 лв. включително. 
На тези предложения се 
дават 20 точки. 
 
2 случай – има 
предложение/я с цена, по-
висока от 1666,66 лв. се 
използва формулата: 

CC
C

n
1

1

min1 15   

 
 

20   

 
2. 

Цена на минута селищен разговор, извън 
включените безплатни минути към 
фиксираните телефони в България в лева без 
ДДС  

C2ni – цена на n – то предложение към 
фиксираната мрежа на i-тия оператор 
Тi – тегловен коефициент на i-тия оператор 
(i=1 до 19 както следва от таблицата) 

 

No 

Общ трафик фиксирани  
през директните 
телефони 

Тегловен 
коефициент

Оферирана 
цена без 
ДДС 

  Оператор   iT  niC2  
1 CableTel 0.01%  

2 
Directory Information 
Service 0.01%  

3 Evrokom 0.01%  

4 
Free short 
numbers(121,123) 0.29%  

5 Freephone Service 0.37%  

1 случай – няма 
предложение със всички 
цени, равни на нула: 
използва се формулата 

C
i

ini

i
ini

TC

TC

219

1
2

19

1
2

30
*

)*min(








  

2 случай – има 
предложение/я със 
всички цени, равни на 
нула:  
-на предложението/ята с 
всички цени, равни на 
нула, се дава/т 30 точки 
- за останалите се 
използва формулата 

 
 
30   
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6 Globul-fixed 0.56%  
7 Interoute 0.01%  
8 ITD Network AD/ITD 0.01%  
9 Max Telecom 0.18%  

10 Mtel-fixed 3.98%  
11 Nexcom 0.01%  
12 Orbitel 0.01%  
13 Shared Parties Services 0.01%  
14 Spectrum Net 0.01%  
15 Telecom 1 0.01%  

16 
Telephony Directory 
Service 0.01%  

17 Trans Telecom 0.01%  
18 Vestitel 0.01%  
19 VIVACOM fix 94.49%  

Таблицата е формирана на база трафик на 
възложителя през последните 12 месеца 

 

C
i

ini

i
ini

TC

TC

219

1
2

19

1
2

20
*

)*min(








  

3. Цена на минута за международни разговори 
към фиксирани и мобилни мрежи по зони, в 
лева без ДДС 
C3 min –  най-ниската предложена 
средноаритметична по зони ненулева цена от 
всички предложения, по зони предложени от 
конкретния оператор, които покриват целия свят 
 C3 n – средноаритметичната по зони цена на n – то 
предложение, по зони предложени от конкретния 
оператор, които покриват целия свят 

1 случай – няма 
предложение с цена, 
равна на нула: използва 
се формулата 

CC
C

n
3

3

min3 10   

2 случай – има 
предложение/я с цена, 
равна на нула:  
- на предложението/ята с 
цена, равна на нула, се 
дава/т 10  точки 
- за останалите се 
използва формулата 

CC
C

n
3

3

min3 4   

 
 

10  
 

4. Цена на минута за междуселищни разговори 
към фиксирани мрежи, извън включените 
безплатни минути, в лева без ДДС 
C4 min –  най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
 C4 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 
предложение с цена, 
равна на нула: използва 
се формулата 

CC
C

n
4

4

min4 5   

2 случай – има 
предложение/я с цена, 
равна на нула:  
- на предложението/ята с 

 
 

5 
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цена, равна на нула, се 
дава/т 5 точки 
- за останалите се 
използва формулата 

CC
C

n
4

4

min4 3   

 
 
 

5. Цена на минута за разговори между 
фиксираните номера на Възложителя ( група ), 
извън включените безплатни минути, в лева 
без ДДС 
C5 min  –  най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
 C5 n – цена на n – то предложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 случай – няма 
предложение с цена, 
равна на нула: използва 
се формулата 

CC
C

n
5

5

min5 15   

2 случай – има 
предложение/я с цена, 
равна на нула:  
- на предложението/ята с 
цена, равна на нула, се 
дава/т 15 точки 
- за останалите се 
използва формулата 

CC
C

n
5

5

min5 5   

 
 

15 

 
6. 

 
Цена на минута за разговори към мобилна 
мрежа на Глобул, в лева без ДДС  
C6 min –  най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
 C6 n – цена на n – то предложение 

 
1 случай – няма 
предложение с цена, 
равна на нула: използва 
се формулата 

CC
C

n
6

6

min6 5   

2 случай – има 
предложение/я с цена, 
равна на нула:  
- на предложението/ята с 

 
 5 
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цена, равна на нула, се 
дава/т  5точки 
- за останалите се 
използва формулата 

CC
C

n
6

6

min6 3   

7. Цена на минута за разговори към мобилна 
мрежа на  Мобилтел, в лева без ДДС  
C7 min –  най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
 C7 n – цена на n – то предложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 случай – няма 
предложение с цена, 
равна на нула: използва 
се формулата 

CC
C

n
7

7

min7 5   

2 случай – има 
предложение/я с цена, 
равна на нула:  
- на предложението/ята с 
цена, равна на нула, се 
дава/т  5 точки 
- за останалите се 
използва формулата 

CC
C

n
7

7

min7 3   

 
5 

8. Цена на минута за разговори към мобилна 
мрежа на Виваком, в лева без ДДС    
C8 min –  най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
 C8 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 
предложение с цена, 
равна на нула: използва 
се формулата 

CC
C

n
8

8

min8 5   

2 случай – има 
предложение/я с цена, 
равна на нула:  
- на предложението/ята с 
цена, равна на нула, се 
дава/т  5 точки 
- за останалите се 
използва формулата 

CC
C

n
8

8

min8 3   

 
 

5 

9. Цена на първоначална такса на повикване, в 
лева без ДДС. 
Максимално допустима стойност 0.10 лв. 
C9 

при 0,10 лв. или повече - 
0  т. За 0 00 лв. - 5 т., от 
0,01 лв. до 0,02 лв. - 4 т. 
от 0,03 лв. до 0,05 лв.- 3 
т., от 0,06 лв. до 0,08 лв. - 
2 т., при 0,09 лв. - 1 т. 

 
5  
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О ц = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8+ C9  

Ако някой от участниците предложи различни цени за разговори по някой от 
критериите, то за целите на оценка се взимат предвид най-високата цена. 

 

 

  2. Оценка на брой безплатни минути – Омин = Мо + М, максимален 
брой точки - 100 т.  

-  Предложени безплатни минути месечно на разговорна линия 
(включително PRI – 30 разговорни линии, POST – една разговорна линия)  за обаждания 
към абонати във фиксираната мрежа на оператора – 40 т. 

             MoMo
Mon 40

max

 

               

 Mo max  –  най-много безплатни минути от всички предложения 

 Mo n – безплатни минути на n – то предложение 
Максимално оценявания брой минути месечно за една разговорна линия ще бъде 

44640. Предложения с по-висока от стойност ще бъдат приравнявани на 44640. 
 

- Предложени безплатни минути месечно на разговорна линия 
(включително PRI – 30 разговорни линии, POST – една разговорна линия)  за обаждания 
към абонати в други фиксирани мрежи в България, максимален брой точки - 60 т.  

MM
M n 60

max

 

 

M max  –  най-много безплатни минути от всички предложения. 
 M n – безплатни минути на n – то предложение 

Максимално оценявания брой минути месечно за една разговорна линия ще бъде 
44640. Предложения с по-висока от стойност ще бъдат приравнявани на 44640. 

 

 3. Оценка на допълнителни възможности и преференции Д 
предоставени от участниците, максимален брой точки - 100 т. 

 Оценката е експертна и се базира на сравнителен анализ на предложените 
от оферентите допълнителни възможности и преференциални условия за Възложителя. 
Оценката ще е основана, степенувана приоритетно на финансово обоснована добавена 
стойност в полза на Възложителя, управление, мониторинг и промени на услугите, 
внедрени от участника системи за управление на информационни услуги и системи за 
информационна сигурност, реална приложимост и изпълнение на направените от 
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оферентите предложения, както и на начина, по който ще се прилагат 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 оферент получава с 20 точки по-малко. Повече от една 
оферта може да получи еднакъв брой точки. 
 

II. Оценка на показател свързан с надеждност и наличност на 
предоставяните услуги: 

 4. Оценка на техническа надеждност, наличност и качество на 
предоставяните услуги и способност за отстраняване на повреди от участниците Т, 
максимален брой точки - 100 т.  

 Оценката ще се базира на времето за отстраняване на повреди в часове - 
времето в което са отстранени най-бързите 95% от валидните заявки за повреда по 
абонатните линии. Участникът с най-ниско време, получава максимален брой от 100 
точки, а всеки следващ участник ще получи с 40 точки по-малко точки от предходния 
участник. За доказване на това обстоятелство се прилага заверено копие от интернет 
страницата на участника и линк - хипервръзка към нея, с данни, които са актуални към 
датата на публикуване на поръчката, където са публикувани параметрите за качество на 
фиксираната услуга за цялата предходна календарна година. При повече от 3 броя 
участници с различни показатели след 4-то място включително се получават 0 точки. 
Повече от една оферта може да получи еднакъв брой точки при абсолютно равни 
показатели. 

 
 
 
 
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 при прилагане на  методиката за оценка описана в документацията.  
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Ако някой оферент предложи единична цена за предложената услуга, която е по-
ниска с повече от 20 на сто от средната единична цена на останалите оферти за същата 
услуга, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена. 
Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да 
бъде по-кратък от три работни дни след получаване на искането за това.  

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за 
отхвърляне офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с 
оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното 
техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за оферента, 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 
помощ. 

 
Когато оферентът не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага офертата да 
бъде отхвърлена. Когато комисията установи, че оферта е с необичайно ниска цена 
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 
доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли. 

 
Всички изчисления се закръгляват с точност до втория знак след десетичната 

запетая. 
 

На първо място се класира оферентът, чиято оферта е получила най-голяма 
стойност на комплексната оценка. 

 
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 
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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 
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лице или едноличен търговец. Физическите лица, самостоятелни оференти или 
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. 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. 

Оферта, в която липсва предложение за някое от изискванията на техническата 
спецификация, ще бъде отхвърлена.  

4. Ценово предложение - предлаганата цена за изпълнение на поръчката се 
подготвя от оферента по образеца, Приложение № 3. 

4.1. Предлаганите цени трябва да бъдат посочени в български лева без и с 
включен ДДС. Лице, което не е регистрирано по ЗДДС, посочва крайни цени, които не 
подлежат на промяна и ще се счита, че включват ДДС, ако в хода на изпълнение на 
поръчката се регистрира по ЗДДС.  
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4.2. Предлаганите единични цени са крайни и следва да включват всички 
разходи за изпълнение на поръчката, доставката им до сградата на Администрацията на 
президента (гр. София, бул. „Дондуков” № 2) и до локациите посочени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническата спецификация, както и всички данъци (освен 
ДДС за регистрирани по ЗДДС лица), такси и други преки и непреки разходи, печалба, 
търговски отстъпки и др. под. 

  
Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

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

ЗОП (по образец, Приложение № 4) 
 
6. 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: 

6.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - подписва се от 
представляващия подизпълнителя (по образец, Приложение № 6). 

6.2. 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) 
 
7. 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 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 
Документите по т. 1, 3, 4 и 6 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, 3 и 4 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 
 
 

ПРОЕКТ! 
 
 

ДОГОВОР 
№…………………….. 

Днес ……………….. 2014 г. в гр.София между 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БУЛСТАТ 
000698391 със седалище и адрес на управление: гр. София,  бул. «Дондуков» № 2, 
представлявано от  Г-Н РОСЕН КОЖУХАРОВ – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
ПРЕЗИДЕНТА, наричано накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ и Г-ЖА МАРИЯ МИХАЙЛОВА – 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ «ФИНАНСИ» В ДИРЕКЦИЯ «ФСИО», от една страна,  
и  

………………….. със седалище и адрес на управление: гр. ………, ………….. № 
……….., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 
……………….., представлявано от …………………………– ………., наричан по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 
на основание Закона за обществените поръчки (ЗОП) за класиране на участниците и 
определяне на изпълнител на обществената поръчка и като се имат предвид всички 
предложения от приложените Техническо и Ценово предложения на участника , въз 
основа на които е определен за изпълнител, се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да  предоставя 
услуги като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на 
гласови телефонни и факсимилни услуги за нуждите на Администрация на президента 
на Република България. 

 (2) Услугите по ал.1 включват:  
             а) предоставяне на фиксирани телефонни услуги с възможност за 
осъществяване на селищни, междуселищни и международни разговори, както и 
разговори към мобилни мрежи за абонатите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Списък на 
обикновените телефонните линии (POST) на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по Приложение № 1 от 
настоящия договор;  
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 б) свързване на предоставените телефонни линии (постове) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
към обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги в т.ч.:  
-  свързване към обществената телефонна мрежа. 

- предоставяне достъп до обществени телефонни и факсимилни услуги на абонатните 
телефонни номера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включващо инсталиране, конфигуриране и 
техническа поддръжка на необходимите за това модули и линии. 
в) непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване.  

г) адресите на които се предоставят услугите, предмет на договора, са посочени в 
Списък на обикновените телефонните линии (POST) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 
Приложение № 1. 
д)  предоставяне на комплексна услуга - фиксирана телефонна услуга, заедно с 
определен пакет от допълнителни гласови услуги, позволяваща реализацията на 
комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на Изпълнителя и връзки към 
други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България за всички 
телефонни абонати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, организирани в корпоративна група 

  е) услугите, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 
Приложение № 2.  

 
(3) Услугите по ал.1 се предоставят съгласно Техническо предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2, Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 
Приложение № 3 , Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, уреждащи предоставянето на 
фиксирани телефонни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна 
мрежа – Приложение № 4, разрешението за осъществяване на електронни съобщителни 
услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна  мрежа и предоставяне на 
фиксирана гласова телефонна услуга – Приложение № 5, явяващи се неразделна част от 
настоящия договор.  
 

(4) Услугите по ал. 1 обхващат: 
-   29 броя Обикновени  телефонни линии ( POST ) съгласно Приложение № 1 

-    1 бр. ISDN РRI организирани в автоматичен вход с 399 бр. публични номера на 
адрес: София, бул. „Дондуков” № 2. 

 
(5) По писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, броя обикновени телефонни линии и броя 
публични номера могат да бъдат увеличени или намалени в рамките до на 12 
(дванадесет)  броя. 

 
 

II. СРОК 
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 Чл. 2. Срокът за изпълнение на услугите по чл. 1 от настоящия договор е 3 (три) 
години от сключване на договора или до изчерпване на лимита на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
който е в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС. 

 
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
 Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно 
възнаграждение, включващо всички разходи по свързване на телефоните на 
Възложителя към обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни 
услуги, както и всички месечни разходи за предоставянето на услуги по чл. 1 от 
договора.. 

(2) Месечното възнаграждение по чл. 3, ал. 1 се формира въз основа на предложените в 
Ценовото предложение – Приложение № 3 към настоящия договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
единични цени, както следва: 
1. Единична цена на телефонен пост – ................. лв. (...........................................лева) без 
ДДС, респ. ........................ лв. (........................................ лева) с ДДС;  
2. Единична цена на ISDN пост – ................. лв. (...........................................лева) без ДДС, 
респ. ........................ лв. (........................................ лева) с ДДС;;  
3. Цена на месечна такса (общо за всички телефонни линии и ISDN пост) – ................. 
лв. (...........................................лева) без ДДС, респ. ........................ лв. 
(........................................ лева) с ДДС;;  

4. Цена на минута селищен разговор, извън включените безплатни минути към 
фиксираните телефони в България: 

№ Оператор Цена в лева без ДДС 
1 CableTel 
2 Directory Information Service 
3 Evrokom 
4 Free short numbers(121,123) 
5 Freephone Service 
6 Globul-fixed 
7 Interoute 
8 ITD Network AD/ITD 
9 Max Telecom 

10 Mtel-fixed 
11 Nexcom 
12 Orbitel 
13 Shared Parties Services 
14 Spectrum Net 
15 Telecom 1 
16 Telephony Directory Service 
17 Trans Telecom 
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18 Vestitel 
19 VIVACOM fix 

 

5. Цена на минута за международни разговори към фиксирани и мобилни мрежи по 
зони  – ................. лв. (...........................................лева) без ДДС, респ. ........................ лв. 
(........................................ лева) с ДДС;; 
 6.  Цена на минута за междуселищни разговори към фиксирани мрежи, извън 
включените безплатни минути – ................. лв. (...........................................лева) без ДДС, 
респ. ........................ лв. (........................................ лева) с ДДС;; 

7. Цена на минута за разговори между фиксираните номера на Възложителя (група), 
извън включените безплатни минути – ................. лв. (...........................................лева) без 
ДДС, респ. ........................ лв. (........................................ лева) с ДДС;; 
8. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Глобул - ................. лв. 
(...........................................лева) без ДДС, респ. ........................ лв. 
(........................................ лева) с ДДС;;  

9. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на  Мобилтел -................. лв. 
(...........................................лева) без ДДС, респ. ........................ лв. 
(........................................ лева) с ДДС;; 
10. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Виваком -  ................. лв. 
(...........................................лева) без ДДС, респ. ........................ лв. 
(........................................ лева) с ДДС;; 

11. Цена на първоначална такса на повикване за селищни и междуселищни разговори – 
................. лв. (...........................................лева) без ДДС, респ. ........................ лв. 
(........................................ лева) с ДДС;. 
 

  (3) Разплащането се осъществява в левове, по банков път, ежемесечно, до 10 
(десет) -работни дни след представяне на фактурата по чл. 6 от договора. 

  (4) Изплащането на дължимата сума се извършва с платежно нареждане по 
банков път. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:  
ТБ " ............................................ " АД - клон ……….................. ;  

IBAN:…….............................. ; банков код (BIC): ............................. 
(5) Посочените в Ценовото предложение – Приложение № 3 към настоящия договор 
единични цени са окончателни и не подлежат на промяна през целия период на 
действие на договора, освен в предвиденото в чл. 43, ал.2, т.1, б. „в“ от ЗОП 
изключение – при намаляването на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
както и при увеличаване  или намаляване на броя обикновени телефонни линии и броя 
публични номера съгласно чл. 1, ал. 5 от договора. 
  

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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 Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция за изпълнение на настоящия договор 
в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС или 1 800 
лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС и се представя под формата на банкова 
гаранция или депозит на парична сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия 
договор, без да дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 1 (един) месец след 
изтичане на срока на настоящия договор. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори изцяло или частично от сумата по 
предоставената гаранция за изпълнение в случай на неизпълнение на договорени 
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
  Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  

 1. да изпълни задълженията си по настоящия договор съгласно Техническото и 
Ценовото си предложение 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 статута на 
дружеството до изтичане срока на договора; 

 4. да отстранява възникнали повреди, свързани с предоставяне на услугите по 
чл. 1 от настоящия договор  в срок не по-дълъг от  ……………. 

   
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава данъчна фактура за извършената 

услуга, веднъж месечно, до 5 (пето) число на месеца, следващ предоставянето на 
услугата. Фактурата следва да е подробна, посочваща броят, видът и цените на 
предоставените и ползвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по отделно за всяка телефонна 
линия (пост), за съответния отчетен период. 

   Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 1. да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от 
настоящия договор начин и размер; 
 2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 
предмета на договора. 
 

 
 

 
 

   VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействие и да му предоставя информацията, 
необходима за изпълнение на договора; 
 2. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите, във връзка с изпълнението 
на договора; 
 3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение по определения в 
раздел III от настоящия договор начин и размер. 
 Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. да ползва услугите по чл. 1 в съответствие с изискванията на настоящия 
договор и приложенията към него 

 2. да следи изпълнението на предмета на договора чрез упълномощен свой 
представител по всяко време, по начин незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 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.   
  

VIІ. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 
 

 Чл. 10. При частично нарушаване на предоставянето на услугите, предмет на 
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % 
(нула цяло и пет процента) на ден , но не повече от 10 % (десет процента) от 
съответното месечно  възнаграждение по настоящия договор. 

 Чл. 11. При виновно неизпълнение на договорно задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % (един процент) от лимита на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 2 от  договора. 
 Чл. 12. (1) Дължимите неустойки по предходните членове не лишават 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи 
размера на неустойката. 

 (2) При постигане на споразумение между страните за конкретния размер на 
дължимите неустойки, те се приспадат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от следващите дължими 
плащания. 
  

 
VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  
 Чл. 14. (1) Настоящият договор се прекратява: 
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 1. с изтичане срока на действие на договора или с достигане на лимита по 
договора; 
 2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 
задача; 

4. при системно некачествено, лошо или ненавременно изпълнение на задълженията по 
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Системност е налице, ако се установи некачествено, лошо 
или ненавременно изпълнение три или повече пъти за срока на договора. 

5. при сключване на договор от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за услуга, с подобен на 
настоящия договор предмет, въз основа на рамково споразумение, сключено от 
Централния орган за възлагане на обществени поръчки (ЦООП) с 14 (четиринадесет) 
дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения, договорът се 
прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
7. едностранно от всяка от страните с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до 
другата страна. 
 (2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва услугите по уговорения начин и с 
нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. 
    

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

 Чл. 15. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 
разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод 
изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и 
обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 
финанси на страните, свързани с изпълнението на обществената поръчка. 
 (2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на 
задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на 
Агенцията по обществени поръчки и Официалния вестник на ЕС съобразно реда, 
предвиден в ЗОП и ППЗОП. 
 Чл. 16. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 
следва да бъдат в писмена форма.  
 Чл. 17. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до 
нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
 Чл. 18. Настоящият договор не може да бъде изменян, с изключение на случаите, 
посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 
 Чл. 19. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и 
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
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компетентния съд на територията на Република България съгласно действащото 
българско законодателство. 
Чл. 20. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 
Чл. 21. (1)  Всички съобщения между страните във връзка с настоящето рамково 
споразумение следва да бъдат в писмена форма по долупосочените данни, при промяна 
на които всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от 
настъпване на промяната.  
 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ           …………………….. 

Седалище: гр. София, 1123                     Седалище: ……….. 
бул. “Дондуков” 2   

БУЛСТАТ: 000698391                               БУЛСТАТ:    
тел. 02 9239 333                       тел.  

 (2) При промяна на данните, посочени ал. 1, всяка от страните е длъжна да уведоми 
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната 

 
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 Приложение № 1: Списък на обикновените телефонните линии (POST) на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

          Приложение № 2: Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Приложение № 3: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложение № 4: Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
          Приложение № 5: Разрешение за осъществяване на електронни съобщителни 
услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна  мрежа и предоставяне на 
фиксирана гласова телефонна услуга. 

 
Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР               УПРАВИТЕЛ 
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_____________________    ___________________  
РОСЕН КОЖУХАРОВ       

 
 

 
НАЧЛНИК НА ОТДЕЛ «ФИНАНСИ» 

 
___________________ 

МАРИЯ МИХАЙЛОВА 
 

 Приложение № 1 
 

Е. Списък на обикновените телефоните линии (POST), услугите и адресите на 
предоставяне на услугите: 

Списък на обикновените телефонни линии (POST):              Приложение № 1 

№ по 
ред 

Телефонен 
пост 

Вид на 
услугата 

  Град Адрес 

1.  92392/1 ISDN-2MB  София бул. „Дондуков“ 2 
2.  029800070 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
3.  029800097 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
4.  029802858 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
5.  029803243 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
6.  029804036 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
7.  029804075 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
8.  029804440 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
9.  029804484 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
10.  029804864 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
11.  029816378 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
12.  029816757 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
13.  029816766 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
14.  029817569 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
15.  029817579 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
16.  029817962 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
17.  029875601 FAX post София бул. „Дондуков“ 2 
18.  029879867 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
19.  029881744 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
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20.  029881767 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
21.  029885002 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
22.  029885982 voice post София бул. „Дондуков“ 2 
23.  029713254 voice post София Ул.“ Александър Жендов“ 1 ап.22 
24.  029713288 voice post София Ул.“ Александър Жендов“ 1 ап.22 
25.  029717151 voice post София Ул.“ Александър Жендов“ 1 ап.22 
26.  028703424 voice post София Ул.“ Александър Жендов“ 1 ап.22 
27.  029865919 voice post София Бул. „Васил Левски“ 54 ет 3 
28.  029884047 voice post София Бул. „Васил Левски“ 54 ет 3 
29.  028620251 voice post София Ул. „професор Александър Фол“ 2 

Вх. Г ателие 24 
30.  028620252 voice post София Ул. „професор Александър Фол“ 2 

Вх. Г ателие 24 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и  предоставяне на 
гласови телефонни и факсимилни услуги 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: „Избор на оператор на 
обществена фиксирана телефонна мрежа и - предоставяне на гласови телефонни и 
факсимилни услуги за нуждите на Администрацията на президента на Република 
България“. 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 3 (три) години, считано от 
датата на влизане на договора в сила. 

 
 7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, 
считано от крайния срок за подаване на офертите. 
 8. В съответствие с изискванията на Възложителя представяме: 

8.1. Документи, удостоверяващи правосубектност: 
8.1.1. ............................................................................. - ... бр. стр. 
8.1.2. ............................................................................. - ... бр. стр. 
.......................................................................................................... 
8.2. Техническо предложение (съгласно образеца, Приложение № 2) - ... бр. стр. 
8.3. Ценово предложение (съгласно образеца, Приложение № 3) - ... бр. стр. 
8.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от 

ЗОП (съгласно образеца, Приложение № 4) - ... бр. стр. 
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8.5. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители (съгласно 
образеца, Приложение № 5) - ... бр. стр. 

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

8.5.2. Документи, удостоверяващи правосубектност на подизпълнител/ите - … 
бр. стр. 

8.5.3. 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. 

8.6. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-
номера за осъществяване на обществени електронни съобщение чрез обществена 
електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга 
издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. 

8.7. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 с обхват: Доставка на 
фиксирани гласови (телефонни) решения или еквивалентен такъв. 

8.8. Общи условия за взаимоотношения между Оператора и крайните 
потребители на фиксирана телефонна услуга. 
 8.9. 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: Избор на 
оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови 
телефонни и факсимилни услуги за нуждите на Администрацията на президента 
на Република България …../съгласно техническата спецификация – подробно 
описание/ 
 
 
 
 
 
 
  
................. 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 ,  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
З А  Б Р О Й  Б Е З П Л А Т Н И  М И Н У Т И ,  
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И  П Р Е Ф Е Р Е Н Ц И ,  

Н А Д Е Ж Д Н О С Т  И  Н А Л И Ч Н О С Т  Н А  
П Р Е Д О С Т А В Я Н И Т Е  У С Л У Г И  

 
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: „Избор на оператор на обществена 
фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни и факсимилни 
услуги за нуждите на Администрация на президента на Република България” 
 

I. ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

 
 

Ценови показатели и брой безплатни минути 
Цена/предложение за 

показателите лева 
Ценови показатели без ДДС с ДДС 
1. Цена на месечна такса (общо за всички телефонни линии и ISDN 
пост). 

  

1.1. Единична цена на телефонен пост.   
1.2. Единична цена на ISDN пост.   
2. Цена на минута селищен разговор, извън включените безплатни 
минути към фиксираните телефони в България. 

  

3. Цена на минута за международни разговори към фиксирани и 
мобилни мрежи по зони. 

  

4. Цена на минута за междуселищни разговори към фиксирани 
мрежи, извън включените безплатни минути. 

  

5. Цена на минута за разговори между фиксираните номера на 
Възложителя. 

  

6. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Глобул.   
7. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на  Мобилтел.   
8. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Виваком.   
9. Цена на първоначална такса на повикване за селищни и 
междуселищни разговори. 
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II. ПРЕДОСТАВЯМЕ СЛЕДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРОЙ БЕЗПЛАТНИ 
МИНУТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

Показатели за брой безплатни минути Брой минути 
/предложение 

1. Предложени безплатни минути месечно на разговорна линия 
(включително PRI – 30 разговорни линии, POST – една разговорна 
линия)  за обаждания към абонати във фиксираната мрежа на 
оператора. 

 

2. Предложени безплатни минути месечно на разговорна линия 
(включително PRI – 30 разговорни линии, POST – една разговорна 
линия)  за обаждания към абонати в други фиксирани мрежи в 
България, максимален брой точки. 

 

 
III. ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
(описва се) 

 
IV. ПРЕДОСТАВЯМЕ СЛЕДНИЯ ПОКАЗАТЕЛ ЗА НАДЕЖДНОСТ И 

НАЛИЧНОСТ НА УСЛУГИТЕ: 
Време за отстраняване на повреди Часове 
Време за отстраняване най-бързите 95 % от валидните заявки за 
повреда на абонатна линия. Прилага се заверено копие от интернет 
страницата на оператора и линк - хипервръзка към нея. 

 

 
Декларираме, че: (ненужното се зачертава) 
Посочените единични цени без ДДС са крайни и включват всички разходи за 

изпълнение на услугата, доставката им до сградата на Администрацията на президента 
(гр. София, бул. „Дондуков” № 2) и до локациите посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
съгласно Техническата спецификация, както и всички данъци (освен ДДС), такси и 
други преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки и др. под. (за 
регистрирани по ЗДДС лица). 

Посочените единични цени са крайни и включват всички разходи за изпълнение 
на услугата, доставката им до сградата на Администрацията на президента (гр. София, 
бул. „Дондуков” № 2) и до локациите посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 
Техническата спецификация, както и всички данъци, такси и други преки и непреки 
разходи, печалба, търговски отстъпки и др. под. В случай, че бъдем избрани за 
изпълнител и в хода на изпълнение на поръчката се регистрираме по ЗДДС, то 
посочените цени не подлежат на промяна и ще се счита, че включват ДДС (за 
нерегистрирани по ЗДДС лица). 
 Прилагаме заверено копие от интернет страницата ни и линк - хипервръзка към 
нея, с данни, които са актуални към датата на публикуване на поръчката, където са 
публикувани параметрите за качество на фиксираната услуга за цялата предходна 
календарна година. 
 
 
 ................. 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: Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа 
и предоставяне на гласови телефонни и факсимилни услуги за нуждите на 
Администрация 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: „Избор на оператор на обществена фиксирана 
телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни и факсимилни услуги за 
нуждите на Администрация 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) 
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         Приложение № 7 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 
за осигуряване на възможност за запазване на географските номера, ползвани от 

Възложителя 
 
 
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с 
лична карта № ………………………………….., издадена на …………………… от МВР 
-………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми 
на ………………………………………………………….. (посочете длъжността) на  
……………………………………………………………………………..  - участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на оператор на 
обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни и 
факсимилни услуги за нуждите на Администрация на президента на Република 
България”           
       
(посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от образеца на 

оферта ) 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
  
 
Ще осигурим възможност за запазване на географските номера, ползвани от 
Възложителя в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Видин, Хасково, 
Смолян, Пазарджик, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Добрич, Търговище, Велико 
Търново, Габрово, Ловеч, Благоевград, Перник, Кюстендил, Разград, Силистра, Враца, 
и Монтана  при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при 
промяна на адреса си в рамките на един географски национален код за направление.  
 
 
 
Подпис и печат:_______________ 
Дата ________/ _________ / ______ 
Декларатор: 
Име и фамилия __________________________ 
Длъжност  __________________________ 
 
 
 
 


