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І. ПУБЛИЧНА ПОКАНА1 

                                                
1 Прилага се Публична покана, изготвена по образец. 
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ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

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

обществените поръчки (ЗОП). 
Предметът на обществената поръчка е доставка на свързаност към глобалната 

Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрация на 
президента на Република България. 

 
Място и срок за изпълнение на поръчката 
 
Място за изпълнение на поръчката – изпълнението на услугите, предмет на 

обществената поръчка се извършват в сградата на Администрацията на президента в гр. 
София, бул. „Дондуков“ 2. 

 
Срок на договора – срокът за изпълнение на услугите, предмет на договора, е 24 

(двадесет и четири) месеца, считано от датата на стартиране на реално предоставяне на 
услугите. Предвижда се опционално този срок да бъде продължен автоматично 
еднократно за следващ 12 (дванадесет) месечен период, освен ако не по-късно от един 
месец преди изтичането му някоя от страните възрази пред другата писмено срещу 
продължаването му. 

Срокът за осигуряване на необходимата преносна среда и стартиране на реално 
предоставяне на услугите е по предложение на изпълнителя, но не повече от 28 дни от 
влизането на договора в сила. 

 
 
Времето за реакция при възникване на проблем с предоставянето на услугите е по 

предложение на изпълнителя, но не повече от 15 минути след уведомяване от 
Възложителя. 

Времето за възстановяване на услугите е по предложение на изпълнителя, но не 
по-малко от 15 минути и не повече от 3 часа след уведомяване от Възложителя.  

 
 
Стойност на поръчката, цени и начин на плащане 
 
Прогнозната стойност за изпълнение на предмета на поръчката за целия срок на 

договора (първоначален и опционален), включваща всички плащания, дължими от 
Възложителя на изпълнителя, е в размер на 60 000 (Шестдесет хиляди) лева без ДДС. 

 
Цената за предоставяне на услугите се определя като обща за срока на договора и 

се заплаща на равни месечни вноски по банков път с платежно нареждане срещу 
издадена фактура в срок до 10 работни дни от приемане на предоставените услуги. 

Възложителят заплаща на изпълнителя авансово 3 месечни вноски с платежно 
нареждане срещу издадена фактура в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на 
протокол за стартиране на реално предоставяне на услугите. 

Други опционално дължими от Възложителя плащания във връзка с изпълнение 
предмета на договора се определят по споразумение между страните. 
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ВАЖНО: Предлаганата обща цена за предоставяне на услугите за целия срок 
(първоначален и опционален) НЕ може да бъде по-ниска от 54 000 лева без ДДС, респ. 
размерът на месечната вноска НЕ може да бъде по-нисък от 1500 лева без ДДС. 

 
Посочените в Ценовото предложение на изпълнителя цени не могат да бъдат 

променяни за срока на действие на договора. 
 
 
Общи изисквания към изпълнението 
 
Изпълнителят трябва да поеме задължение да не анонсира планираната за 

регистрация автономната система (AS) на Администрация на президента и прилежащите 
й IP блокове през сателитни канали за достъп до Интернет (ако има такива). 

Изпълнителят е длъжен да съдейства на Възложителя при регистриране на 
автономна система на Администрация на президента на Република България и при 
придобиване на втори доставчик с LIR автономна система и необходимия брой IPv4 и 
IPv6 в RIPE и да поеме ангажимент за заплащане на годишните такси към RIPE NCC за 
реанонсираните мрежи. 

При регистрация на автономна система от страна на Възложителя и добиване на 
статут на провайдер (PI или LIR), Възложителят ще придобие възможност да предоставя 
трафик на трети лица или организации без финансова полза, като изпълнителят трябва 
изрично да изрази своето съгласие с това условие. 
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ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА 
УСЛУГАТА 

 
Капацитет на каналите сумарно: минимум 11 Gbit/s сумарно 
 
Интерфейс на каналите сумарно: НИВО-2 (Layer-2); Fiber 11 Gbit/s 
 
Тип преносна среда: Оптична MAN Single-Mode Fiber свързаност до бул. „Дондуков” 
№ 2 (изграждането им е за сметка на оферента); 
 
Скорост на трафика:   
              CIR Международен - достижим минимално 1000 Mbit/s симетричен 
download/upload 
              CIR Български локален (peering) - достижим минимално 1000 Mbit/s симетричен 
download/upload с възможност за увеличаване до минимум 2 Gbit/s без допълнителен 
финансов ангажимент за Възложителя; 
 
 
При придобиване на минимум един брой или повече сегменти от последователни IPv4 
адреси - клас “C” мрежи от адреси и неограничен брой от IPv6 адреси от  страна на 
Възложителя - Администрация на президента и регистрацията им в RIPE, изпълнителят 
се задължава да осигури маршрутизацията им до опорните маршрутизиращи и 
комутиращи съоръжения на Възложителя; 
  
Поддръжка на пълната BGP таблица на маршрутизатори на изпълнителя и 
подсигуряване на достъп и свързване с маршрутизатори на Възложителя; 
 
Външни DNS сървъри: минимум 3 броя; 
 
Поддръжка на първични и вторични DNS и MX сървъри; 
 
За срока на действие на договора (минимум 2 години) се изисква опционално, по 
преценка на изпълнителя, да бъде предоставено маршрутизиращо устройство - рутер за 
агрегиращи услуги или да бъдат предложени условия за използването му със или без 
допълнителен ангажимент за Възложителя. Ако бъде предоставено устройство за 
използване в срока на действие на договора, също опционално да бъде предложена 
преференциална възможност за придобиване от Възложителя със или без допълнителни 
ангажименти за Възложителя, което подлежи на оценяване съгласно методиката за 
оценка на офертите. За опционално предоставяне на устройство се изискват то да 
покрива следните минимални технически параметри и ниво на гаранционно обслужване: 
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№ Изискване Стойност Тип 
изискване 

  Маршрутизатор   Точно 

1 Маршрутизираща способност 
(throughput) по подразбиране 

минимум 2.5Gbps с лиценза на 
предоставяната OS; 

Минимално 

2 Скалируемост на 
маршрутизиращата способност 
(throughput) 

възможност за поетапно 
увеличаване на маршрутизиращата 
производителност до 20Gbps само  
чрез промяна на лиценза без 
добавяне на допълнителни 
софтуерни и/или хардуерни модули; 

Задължително 

3 Интерфейс за управление минимум 1 брой out of band Ethernet 
management порт RJ-45; 

Задължително 

4 Мрежови слотове минимум 6 броя физически SFP 
слота 1 Gigabit Ethernet; 
минимум 2 броя физически SFP+ 
слота 10 Gigabit Ethernet; 

Минимално 
 
Минимално 

5 Мрежови интерфейси минимум 5 броя SFP Single Mode 
Fiber 1310nm 1 Gigabit Ethernet 
модула; 
минимум 1 брой SFP 1000Base-T           
1 Gigabit Ethernet модул; 
минимум 2 броя SFP+ оптични 
Single Mode Fiber 1310nm 10 Gigabit 
Ethernet модула; 
* при използването на SFP и SFP+ 
модули за интерфейсите се изисква 
да са напълно съвместими с 
маршрутизатора с настройки по 
подразбиране и да са произведени 
от производителя на 
маршрутизатора; 

Минимално 
 
Минимално 
 
Минимално 
 
 
Задължително 

6 Други портове минимум 2 броя USB порта; Задължително 
7 Поддържани маршритизиращи 

протоколи 
статично, RIPv1/2, RIPng,  OSPF, 
BGP4 - IPv4 и IPv6, MPLS; 

Задължително 

8 Поддържана BGP таблица минимум 1000000 броя IPv4 или 
минимум 1000000 броя IPv6 
маршрута; 

Минимално 

9 Процесор минимум 1 брой;  
минимум 4 броя физически ядра; 

Минимално 
Минимално 

10 Тип процесор интегриран, специализирана 
архитектура с вградени хардуерно 
възможности за изчисление на 
traffic-processing и маршрутизация; 

Задължително 

11 Оперативна памет (RAM) минимум 8GB; Минимално 
12 Енергийно независима памет минимум 4GB; Минимално 

Задължително 
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Опционална възможност за 
добавяне на SSD твърд диск с 
размер до минимум 200 GB; 

13 Размери Височина: максимум 1 RU; 
Устройството да е окомплектовано 
за монтаж в 19“ шкаф; 

Задължително 
Задължително 

14 Захранване Резервирано (минимум 2 броя) – 110 
-  220 VAC, 60Hz или 50Hz 
номинал; 

Задължително 

15 Работна температура 0Cо до 50Cо Задължително 
16 Стандарти за електромагнитна 

съвместимост (EMC) 
CE - съгласно европейските 
директиви; 

Задължително 

17 Гаранция и поддръжка минимум 2 години обслужване 
включващо: актуализации на 
операционната система, 
отстраняване на възникнали 
хардуерни и софтуерни проблеми на 
място на сайта на Възложителя 
365/24/7 и време на реакция и 
замяна на дефектирало устройство в 
рамките на 4 часа с устройство от не 
по-нисък клас. 

Минимално, 
Задължително 

 
Посочва се оборудването, което ще бъде опционално предоставено от изпълнителя и 
преференциалните условия, при които ще бъде предоставено. При дефектирало 
устройство, което е предоставено за използване от изпълнителя и замяната му в рамките 
на 4 часа не се дължат неустойки за компенсация на Възложителя, съгласно точка 3.7 от 
изискванията за качество на услугата. 
 
 

2. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАРАМЕТИТЕ НА ПОРЪЧКАТА И 
ОБЕМА НА УСЛУГАТА 

 
2.1. Скорост на трафика 

 не по-малко от 1000 Мbit/s постоянно достижим входящ трафик за 
международното интернет пространство; 

 не по-малко от 1000 Мbit/s постоянно достижим изходящ трафик за 
международното интернет пространство; 

 не по-малко от 1000 Мbit/s постоянно достижим входящ трафик за българското 
интернет пространство (peering) - при искане от Възложителя да бъде 
предоставяна възможност за увеличаване до 2 Gbit/s без допълнителни 
финансови ангажименти; 

 не по-малко от 1000 Мbit/s постоянно достижим изходящ трафик за българското 
интернет пространство (peering) - при искане от Възложителя да бъде 
предоставяна възможност за увеличаване до 2 Gbit/s без допълнителни 
финансови ангажименти; 
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2.2. 100% гарантирана пропускателна способност на канала в двете посоки до 
точките на терминиране с възможност за контрол на качеството; 

2.3. Възможност за бъдещо увеличаване на капацитета в рамките на 1 календарен 
ден от подаване на заявка; 

2.4. Без никакви ограничения на типа трафик освен такива посочени от 
Възложителя; 

2.5. Без ограничения по TCP/IP портове (Layer 4) освен динамично указвани от 
Възложителя; 

2.6. Поддържане на вторични /secondary/ DNS; 
2.7. Предоставяне на публични реални IPv4 адреси за маршрутизация по MAN 

свързаност за транспортни цели; 
2.8. Предоставяне на публични реални IPv6 адреси за маршрутизация по MAN 

свързаност за транспортни цели; 
2.9. Поддържане на статична и динамична маршрутизация по BGP-4 IPv4 и IPv6; 
2.10. Изискване към доставчика: Поддръжка/Възможност за Регистрация на 

Reverse Delegation. 

 
Международният симетричен неограничен Интернет трафик и българския неограничен 
Интернет трафик (peering) трябва да бъдат доставени в сградата на Администрация на 
президента бул. Дондуков № 2 по два независими физически оптични Ethernet 
интерфейса (минимум 1 Gbps и минимум 10 Gbps) както следва: 
интерфейс 1 – VLAN X – международен трафик минимум 1000 Mbit/s; 

интерфейс 2 – VLAN Y – български (peering) интернет трафик минимум 10 Gbit/s; 
 

Физическа резервираност на преносната среда и услугата 
Резервирането на предоставяната свързаност и трафичната услуга е необходимо да бъде 
резервирана по минимум  2 броя алтернативна оптична свързаност, тоест по минимум 2 
броя самостоятелно обособени собствени физически оптични трасета, които преминават 
по различна канално преносна инфраструктура в град София след радиуса от 100-ия 
метър от сградата на Възложителя на бул. Дондуков № 2 (измервано от ъгъл на сградата 
бул. Дондуков № 2 и площад „Атанас Буров“ (шадраван) до опорните комутационни 
съоръжения на изпълнителя и да бъдат терминирани в минимум два резервни 
(алтернативни) комуникационно технически центъра на доставчика (изграждането им е 
за сметка на оферента). За доказателство на това е необходимо да бъдат посочени 
трасетата и точките на включване (описание) и доказване на собственост на трасетата 
Параметрите на резервните интерфейси да бъдат същите. Резервните интерфейси се 
включват ръчно или автоматично и се използват само ако са прекъснали или не работят 
основните. Резервните интерфейси са: 

интерфейс 1 – VLAN X – международен трафик минимум 1000 Mbit/s; 
интерфейс 2 – VLAN Y – български (peering) интернет трафик минимум 10 Gbit/s; 
 
Доставката на Интернет трафика и свързаността се извършва на база протоколи BGP, 
IPv4 и IPv6. Обемът на предоставената BGP таблица може да се променя (нараства) в 
процеса на предоставяне на услугата. 
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Изпълнителят, притежаващ и управляващ автономна система клас LIR, се задължава в 
хода на изпълнение на договора временно или постоянно да предостави и анонсира с 
право на ползване (без регистрация в RIPE на Възложителя) следния брой публични 
реални IPv4 адреси: временно 1 брой клас “C” мрежа от 256 последователни реални IPv4 
адреса и постоянно 16 броя други реални IPv4 адреса разделени в 4 последователни /30 
комуникационни четворки. Това предоставяне ще бъде до придобиването на автономна 
система и реална клас С мрежа от IPv4 адреси. Комуникационните адреси се изискват за 
целия срок на действие на договора. Заплащането на годишната такса към RIPE NCC за 
придобитата към автономната система на Администрация на президента клас С мрежа 
ще бъде изцяло за сметка на изпълнителя с LIR автономна система. 
 
 

3. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО 
НА УСЛУГАТА 

 
3.1. Скоростите по т.2.1. да са гарантирани на 100% от договорения трафик - 24 

часа в денонощието, 365 дни в годината. 
3.2. Висока надеждност на мрежата и поддръжка: 

 uptime не по-малко от 99,95 %; 
 загуба на пакети по-малко от 2%; 
 закъснения по-малко от 25 ms за български хостове с пакети 128<256<512 (bytes) 

и по-малко от 180 ms за международни хостове с пакети 128<256<512 (bytes) в 
Европа и САЩ; 

 
3.3. да има осигурен достъп на технически специалист до система за наблюдение 

и отчитане на генерирания трафик и качеството на връзката с детайлна online статистика. 
3.4. време за реакция при регистриране на проблем – не повече от 15 минути след 

постъпване на сигнала (посочват се минути и секунди); 
3.5. време за отстраняване на възникнал проблем – не повече от 3 часа (посочва 

се час, минути, секунди като минимално време за отстраняване на възникнал проблем  - 
15 минути) 

3.6. да осигури свързаност 11 Gbit/s Ethernet по оптично трасе - между 
техническите си комуникационни центрове и сградата на Администрация на 
президента - гр. София, бул. Дондуков № 2 -  (изграждането е за сметка на оферента); 

3.7. при невъзможност от страна на доставчика да възстанови услугата за 
гарантираното от него време се дължат неустойки, както следва: 

 Възстановяване до 30 минути след гарантираното време, посочено в 
Техническото предложение на оферента: 3% от месечната вноска; 

 Възстановяване до 4 часа след гарантираното време, посочено в Техническото 
предложение на оферента: 7% от месечната вноска; 

 Възстановяване до 8 часа след гарантираното време, посочено в Техническото 
предложение на оферента: 10% от месечната вноска; 

 Възстановяване след 8 часа след гарантираното време, посочено в Техническото 
предложение на оферента: 20% от месечната вноска. 
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Изпълнителят трябва да предложи споразумение за ниво на техническо 
обслужване Service Level Agreement (SLA) за параметрите throughput, availability, round 
trip delay, packet lost и условия за спазването му. 
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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. 

Не се разглежда офертата на оферент, който:  
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, изискванията по т. 1 – 3 се отнасят за 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 или предоставя информация относно 
публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния 
орган, който съгласно законодателството на държавата, в която оферентът е установен, 
е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

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, освен когато 
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое 
от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно 
на възложителя. 

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. 

 
Изискване за специално разрешение и членство в организация 
 
1. Оферентите трябва да притежават валиден лиценз, издаден от Комисия за 

регулиране на съобщенията (КРС) за изграждане и поддържане на обществена 
далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на обществени 
далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България, съгласно 
Закона за електонните съобщения. 

 
2. Оферентите трябва да са регистрирани от Регионалния интернет регистър за 

Европа RIPE NCC http://www.ripe.net като LIR (Local Internet Registry) със собствена 
автономна система и адресно пространство.  

 
Когато оферентът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за 

специално разрешение и членство в организация се отнася за участника/ците в 
обединението, които ще доставят услугата. 
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Не се разглежда офертата на оферент, който не отговаря на изискването за 
притежаване на специално разрешение и членство в определена организация, за да може 
да изпълнява услугата, предмет на обществената поръчка. 

 
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на 

оферентите: 
 
1. Оферентът трябва има да внедрена система за управление на качество по 

стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, включващ предмета на 
настоящата поръчка. 

2. Оферентът трябва да оперира със симетричен (двупосочен) гарантиран 
капацитет по наземни линии от международните си канали. 

3. Оферентът трябва да поддържа динамична маршрутизация (BGP  протокол) 
по външните си канали и да подържа на IPv4/IPv6 Dual Stack; 

4. Оферентът трябва да разполага със минимум 1 брой собствена линия към 
технически възли в международни телекомуникационни центрове, в който да 
се терминират международните му канали; 

5. Оферентът трябва да има международна връзка към Internet Exchange; 
6. Оферентът трябва да има автономна система за електрическо захранване в 

комуникационно техническите си центрове (поне два независими 
енергоизточника (UPS); 

7. Оферентът трябва да има работоспособна система за мониторинг на мрежата 
и предоставянето на услугата; 

8. Оферентът трябва да има работоспособна система за обслужване на клиентите 
(helpdesk); 

9. Оферентът трябва да управлява и притежава адресно пространство от 
минимум 150 броя анонсирани и регистрирани към автономната система 
декларирана от оферента - LIR доставчик сегменти от клас “C” мрежи (BGP 
prefixes) от последователни IPv4 адреси. Изчислението на броя мрежи клас 
“C” - сегменти от последователни IPv4 адреси, анонсирани и регистрирани от 
автономните системи управлявани от доставчиците се извършва по следния 
начин чрез CIDR обозначение: за /24 - 1 брой, за /23 - 2 броя, за /22 - 4 броя, за 
/21 - 8 броя, за /20 - 16 броя, за /19 - 32 броя, за /18 - 64 броя, за /17 - 128 броя, 
за /16 - 256 броя, за /15 - 512 броя и т.н. 

 
Когато оферентът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 
 
Оферент може да докаже съответствието си с изискванията за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 
тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 
възможности, оферентът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще 
има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат 
посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от 
правната връзка на оферента с тях. 
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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/cat165/Profil-na-kupuvacha-sled-20141001/  

Разяснения 
 
До три дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересуваните 

лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията на обществената 
поръчка. Разясненията се публикуват на адреса на профила на купувача на възложителя 
най-късно на следващия ден след получаване на искането. 

 
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 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:  
 
Доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на 
Интернет трафик за нуждите на Администрация 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. 
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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 и оценка на офертите 
 
Офертите се разглеждат и оценяват от назначена от възложителя комисия, която 

започва своята работа след получаване списъка с оферентите и получените оферти. 
Отварянето на офертите ще се извърши на датата, часа и мястото, посочени в 

публичната покана. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, това ще бъде 
оповестено на адреса на профила на купувача на възложителя, а оферентите ще бъдат 
уведомени писмено най-малко един работен ден преди това. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват оферентите 
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел при спазване на установения 
режим за достъп до сградата. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, обявява ценовите 
предложения и предлага по един представител от присъстващите оференти да подпише 
техническите и ценовите предложения. След извършването на тези действия приключва 
публичната част от заседанието на комисията. 

 
Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява 

тяхното съответствие и съответствието на оферентите, които са ги подали, с 
изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и настоящата 
документация. 

Когато при преглед на представените от оферентите документи установи, че има 
липсващи документи и/или нередовности в представените документи, и/или 
несъответствия на оферентите с поставените изисквания на възложителя към тях, 
комисията уведомява с писмо съответните оференти и им предоставя срок от три работни 
дни за отстраняване на пропуските и несъответствията. Оферентите имат право да 
представят документи за отстраняване на пропуски и несъответствия еднократно по 
отношение на един и същ пропуск, нередовност или  несъответствие с изискванията на 
възложителя и нямат право по този ред да отстраняват пропуски и/или недостатъци в 
техническото и/или ценовото им предложение. Документите, които се представят от 
оферентите в определения от комисията срок, могат да бъдат с дата или да удостоверяват 
факти, настъпили след крайния срок за подаване на офертите. Комисията взема 
окончателно решение за съответствието на дадена оферта или оферент с изискванията на 
възложителя след изтичане на определения срок и въз основа на допълнително 
представените от оферента документи. 

При необходимост по всяко време в хода на работата си комисията има право: 
1. да проверява заявените от оферентите данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 
2. да изисква от оферентите: 
а) разяснения за заявени от тях данни, вкл. съдържащи се в техническото и/или 

ценовото предложение; 
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б) допълнителни доказателства за заявени от тях данни, вкл. съдържащи се в 
техническото и/или ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва 
за промяната им. 

 
Преустановяване разглеждането на оферта 
 
Комисията преустановява разглеждането и не оценява офертата на оферент: 
1. който не е представил някой от необходимите документи; 
2. за когото са налице някое от 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. 
 
 
Оценка на офертите 
 
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. 
 
 
Комисията оценява само офертите, за които е установила, че подлежат на 

оценяване. Офертите се оценяват и класират според критерия „икономически най-
изгодна оферта” по следните показатели със съответна относителна тежест: 

 
I. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ 

 
Показател 
(наименование) 

Относително 
тегло 

Максимално 
възможен брой 
точки 

1. Предлагана цена – Ц 87 % 87 

2. Техническа оценка – Т 10 % 10 

2. Срок на изпълнение – С 3 % 3 

 
 

II. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ 

 
            Комплексната оценка на офертите се извършва по посочените в Таблицата 
показатели по формулата: 
 
 

О = Ц + Т +С 
 

Максималният резултат от комплексното оценяване е 100 т. 
 

Забележка: Всички изчисления се закръгляват с точност до втория знак след десетичната 
запетая. 
 



 18

Преди оценяването на офертите, ако са допуснати до оценяване три и повече 
оферти, комисията проверява разликата между предложенията с числово изражение, 
подлежащи на оценяване (обща цена за изпълнение на поръчката и срок за цялостно 
техническо изпълнение и стартиране на реално предоставяне на услугата) и средната 
стойност на съответните предложения от останалите оферти. 

Ако някой оферент предложи обща цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто 
от средната обща цена на останалите оферти, или предложи срок за цялостно техническо 
изпълнение и стартиране на реално предоставяне на услугата, който е по-кратък с повече 
от 20 на сто от средната стойност на предложените съответни срокове на останалите 
оферти, 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 по съответната позиция да 
се отхвърли. 
 
 
1. Предлагана цена – Ц 
Този показател ще се базира на предложената цена за цялостното изпълнение на 
поръчката с тежест - 87 точки. Този показател се получава по следната формула: 
 
Ц = 87 х (Цmin/Цn), където 
 
 - Цmin - най-ниската предложена цена за цялостното изпълнение на поръчката в лева; 
 - Цn   - цената в лева за цялостното изпълнение на поръчката на оферента, чието 
предложение се разглежда и оценява. 
 
Оферентите следва да имат предвид условието за цена по договора съгласно раздел II 
„Условия за изпълнение на обществената поръчка“ на настоящата документация, а 
именно: Предлаганата обща цена за предоставяне на услугите за целия срок 
(първоначален и опционален) НЕ може да бъде по-ниска от 54 000 лева без ДДС, респ. 
размерът на месечната вноска НЕ може да бъде по-нисък от 1500 лева без ДДС. 
Предложения, които не отговарят на това изискване ще бъдат считани за необосновани 
и няма да бъдат разглеждани и оценявани. 
 
2. Техническа оценка – Т 
Този показател ще се базира на експертна оценка и ще представлява сравнителен анализ 
на предложенията на оферентите степенувани приоритетно: 

- Техническото изпълнение на поръчката включително и опционално 
предоставяне на устройство.  
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Техническите параметри за качеството на изпълнение, основни и опцинални са - uptime 
не по-малко от 99,95%, загуба на пакети по-малко от  2%, закъснения по-малко от 25 ms 
за български хостове с пакети 128<256<512 (bytes), закъснения по-малко от 180 ms за 
международни хостове с пакети 128<256<512 (bytes) в Европа и САЩ, време за реакция 
при регистриране на проблем не повече от 15 минути, време за отстраняване на 
възникнал проблем не повече от 3 часа и за опционално предложено устройство - 
маршрутизираща способност на устройството (throughput) по подразбиране не по-малко 
от 2,5 Gbps, 5 броя SFP 1310 Gigabit Ethernet интерфейса, 1 брой SFP 1000Base-T Gigabit 
Ethernet интерфейс, 2 броя SFP 1310nm 10 Gigabit Ethernet интерфейса, не по-малко от 1 
брой процесор и с не по-малко от 4 броя физически ядра, поддържана BGP таблица с 
минимум 1000000 броя IPv4 или минимум 1000000 броя IPv6 маршрута, оперативна 
памет (RAM) минимум 8GB, енергийно независима памет минимум 4GB, минимум 2 
години обслужване при посочените условия. По-добро предложение по дори един 
параметър от техническите изисквания се счита за техническо изпълнение с параметри 
по-високи от изискванията; 

Ако опционално бъде предоставено устройство с дори един параметър 
неотговарящ, липсващ или с по-ниска стойност от посочените в техническата 
спецификация, то се счита, че не е предоставено устройство. 
 

- Финансово обоснована добавена стойност за Възложителя, свързана с 
допълнителни финансови условия за опционална преференциална възможност 
за придобиване на предложеното устройство от Възложителя в хода на 
изпълнение на договора. 

 
 
Офертата на оферент, предложил техническо изпълнение с опционални преференции, 
които в най-висока степен удовлетворяват изискванията на Възложителя, получава 
максималният брой точки - 10. Всеки следващ оферент получава с 2 точки по-малко. 
Точките за всеки оферент ще бъдат определяни по следния начин: 
10 точки се получават когато - 1. Оферентът е предложил техническо изпълнение с 
параметри по-високи от изискванията; 2. Оферентът е предоставил маршрутизиращо 
устройство за срока на изпълнение на договора с технически параметри отговарящи на 
минимално изискваните. 3. Оферентът предоставя преференциална възможност за 
придобиване на устройството от Възложителя в срока на действие на договора със 
сравнително оценено най-нисък предложен от всички оференти допълнителен финансов 
ангажимент за Възложителя;  
8 точки се получават когато - 1. Оферентът е предложил техническо изпълнение с 
параметри по-високи от изискванията; 2. Оферентът е предоставил маршрутизиращо 
устройство за срока на изпълнение на договора с технически параметри отговарящи на 
минимално изискваните. 3. Оферентът предоставя преференциална възможност за 
придобиване на устройството от Възложителя в срока на действие на договора със 
сравнително оценено по-висок от най-ниския предложен от всички оференти 
допълнителен финансов ангажимент за Възложителя; 
6 точки се получават когато - 1. Оферентът е предложил техническо изпълнение с 
параметри по-високи от изискванията; 2. Оферентът е предоставил маршрутизиращо 
устройство за срока на изпълнение на договора с технически параметри отговарящи на 
минимално изискваните. 3. Оферентът предоставя преференциална възможност за 
придобиване на устройството от Възложителя в срока на действие на договора със 
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сравнително оценено най-висок предложен от всички оференти допълнителен финансов 
ангажимент за Възложителя; 
4 точки се получават когато - 1. Оферентът е предложил техническо изпълнение с 
параметри отговарящи на изискванията; 2. Оферентът е предоставил маршрутизиращо 
устройство за срока на изпълнение на договора с технически параметри отговарящи на 
минимално изискваните. 3. Оферентът предоставя преференциална възможност за 
придобиване на устройството от Възложителя в срока на действие на договора със 
сравнително оценено най-нисък предложен допълнителен финансов ангажимент за 
Възложителя; 
2 точки се получават когато - 1. Оферентът е предложил техническо изпълнение с 
параметри отговарящи на изискванията; 2. Оферентът е предоставил маршрутизиращо 
устройство за срока на изпълнение на договора с технически параметри отговарящи на 
минимално изискваните. 3. Оферентът предоставя преференциална възможност за 
придобиване на устройството от Възложителя в срока на действие на договора със 
сравнително оценено по-висок от най-ниския предложен от всички оференти 
допълнителен финансов ангажимент за Възложителя; 
0 точки се получават когато - 1. Оферентът е предложил техническо изпълнение с 
параметри отговарящи на изискванията; 2. Оферентът не е предоставил 
маршрутизиращо устройство за използване за срока на изпълнение на договора. 3. 
Оферентът не предоставя преференциална възможност за придобиване устройство от 
Възложителя в срока на действие на договора или предоставя такава възможност със 
сравнително оценено най-висок допълнителен финансов ангажимент за Възложителя; 
  
Офертите на един или повече оференти могат да бъдат оценени с еднакъв брой точки по 
този показател. 
 
3. Срок на изпълнение – С 
Този показател ще се базира на предложения срок за цялостно техническо изпълнение и 
стартиране на реално предоставяне на услугата, предмет на поръчката с тежест - 3 точки.  
Този показател се получава по следната формула: 
 
С = 3 х (Сmin/Сn), където 
 
 - Сmin - най-краткия предложен срок в дни за техническо изпълнение и стартиране на 
предоставяне на услугата, предмет на поръчката; 
 - Сn   - срока предложен в дни за техническо изпълнение и стартиране на предоставяне 
на услугата, предмет на поръчката, от оферента, чието предложение се разглежда и 
оценява.  
Предложения със срок 0 дни ще бъдат оценени с 0 точки. 

 
          

Класиране на оферентите 
 
Класирането на оферентите се извършва по комплексните оценки, получени за 

всяка оферта. Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира 
оферентът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка О.  

Ако въз основа на извършеното оценяване комисията установи, че две или повече 
оферти отговарят в еднаква степен на изискванията на възложителя, то тя предлага за 
изпълнител да бъде избран оферентът, получил по-висока обща оценка по ценовите 
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показатели. Ако и общите оценки по тези показатели са еднакви, комисията предлага за 
изпълнител оферентът, избран чрез проведен публичен жребий между всички оференти, 
получили еднаква комплексна оценка на офертите.  

 
Определяне на изпълнител 
 
Комисията съставя протоколи за своята работа, които включват резултатите 

разглеждането и оценяването на офертите, класирането на оферентите, както и офертите, 
предложени за отхвърляне. Комисията предлага оферентът, класиран на първо място по 
съответната позиция, да бъде избран за изпълнител на обществената поръчка по тази 
позиция. Протоколите се утвърждават от възложителя, след което се изпращат на 
оферентите и се публикуват на адреса на профила на купувача, като в тях се заличава 
информацията, за която оферентите са приложили декларация за конфиденциалност, 
както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената 
информация се посочва правното основание за заличаването. 

 
Преустановяване избора на изпълнител 
 
Комисията може да предложи преустановяване избора на изпълнител, когато: 
1. е установила, че за всички оферти е налице основание за преустановяване по-

нататъшното им разглеждане и не подлежат на оценяване и/или са предложени за 
отхвърляне; 

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

3. отпадне необходимостта от възлагане на поръчката 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 по всяка 

самостоятелно обособена позиция съгласно проекта- Раздел VІ от настоящата 
документация с оферента, предложен от комисията за изпълнител по съответната 
позиция. 

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 и документ за гаранция за изпъленние 
на договора (копие на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция). 

Не се изисква представяне на документ за удостоверяване липсата на 
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато законодателството на държавата, в 
която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен 
безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. 

Когато оферентът, който е имал право да сключи договора откаже да сключи 
договор или не представи документ за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП, или документ за гаранция за изпълнение на договора, или не отговаря на 
изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, възложителят може последователно да 
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предложи сключване на договор при посочените условия на оферента, класиран на второ 
и следващо място за съответната позиция. 

 
Сключеният договор и приложенията към него се публикуват в 30-дневен срок в 

профила на купувача на възложителя. 
 
Възложителят може да преустанови избора на изпълнител и 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. не се сключва договор с оферента, класиран на първо място, а офертите на 

останалите оференти надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да 
осигури. 

 
В тези случаи се публикува съобщение на профила на купувача на възложителя. 
 
Договор за подизпълнение 
 
Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени 

в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 
отговорността му за изпълнение на договора за обществената поръчка. 

 
Изпълнителят няма право да: 
1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по 

чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП; 
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета 

на настоящата обществена поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 ЗОП; 
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване 

за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, 
включително в случаите ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 
47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване на забраната подизпълнителите да 
превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора 
за подизпълнение. 

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 
офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена 
някоя от забраните, посочена по-горе в т. 1, 2 или 3. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Не е нарушение на забраната по т. 2, посочена по-горе и на забраната, че 
подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение, доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 
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доставка не включва монтаж и сключването на договори за услуги, които не са част от 
договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение. 

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или 
повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение в 14-
дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за 
подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 ЗОП.  

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за настоящата 
обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, когато 
е приложимо в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. 

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя 
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея 
не е извършена от подизпълнителя. 

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата 
обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, когато е 
приложимо, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на 
подизпълнителите всички приети от възложителя работи в присъствието на изпълнителя 
и на подизпълнителя. В случаите, когато при приемането на работата изпълнителят 
представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, 
или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, възложителят извършва 
окончателното плащане по договор за настоящата обществена поръчка, за който има 
сключени договори за подизпълнение, без да получи от изпълнителя, посочените в 
предходното изречение доказателства.  
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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. 
Оферта може да бъде подадена за някоя или за двете самостоятелно обособени 

позиции. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг оферент, не може да представя самостоятелна оферта. 
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на ЗОП или 
свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителната разпоредба на ЗОП не 
може да бъдат самостоятелни оференти. 

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 превод на български език, за верността на който отговорност носи 
оферентът. Под „официален превод” на документите, за които изрично е посочено, се 
има предвид превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има 
сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални 
преводи. 

 
Разходи за участие 
 
Разходите за подготовка и изготвянето на офертата 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. 

 
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, приложен към офертата, задължително следва да бъде номериран и 

подреден съгласно списъка, посочен в офертата. 
 
2. Документи, удостоверяващи правосубектност: 
2.1. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър или по БУЛСТАТ. 



 25

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 друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството 
на държавата, в която оферентът е установен, се представя в официален превод. 

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. 

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

ЗОП (по образец, Приложение № 2) 
При настъпване на промени в декларираните обстоятелства в процеса на 

провеждане избора на изпълнител, оферентът е длъжен да уведоми възложителя в 7-
дневен срок от настъпването им. 

Когато законодателството на държавата, в която оферентът е установен, 
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър 
или предоставянето им безплатно на възложителя, вместо декларация се предоставя 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на 
държавата, в която оферентът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя. 

Когато оферентът е чуждестранно физическо или юридическо лице или е 
обединение, в което участва чуждестранно физическо или юридическо лице, документът 
се представя в официален превод. 

 
4. Документи, удостоверяващи изискването за специално разрешение и 

членство в организация 
1. Копие от валиден лиценз, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията 

(КРС) за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос 
на данни и предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез нея на 
територията на Република България. 

2. Доказателство за регистрация от Регионалния интернет регистър за Европа 
RIPE NCC http://www.ripe.net като LIR (Local Internet Registry) със собствена автономна 
система и адресно пространство – линк и разпечатка от сайта на RIPE за номер на 
автономна система и IP блокове - IPv4 и IPv6 

 
5. Доказателства за съответствие с изискванията за технически възможности 

и квалификация, както следва: 
5.1 Копие от валиден сертификат за управление на качество по стандарт ISO 

9001:2008 или еквивалентен на оферента, с обхват, включващ предмета на поръчката. 
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Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на услугата. 

 
5.2 Копия от договори (икономическите условия могат да са заличени), 

придружени с превод на български език, за доказване на независимостта на наземните 
канални опорни линии. 

5.3 Декларация (свободен текст), че се поддържа динамична маршрутизация 
(BGP4  протокол) и описание на алокираните блокове. По преценка може да се представи и 
кратко описание; 

5.4 Линк и разпечатка от сайта на RIPE NCC - http://www.ripe.net за собствени 
линии към технически възли в международни телекомуникационни центрове, в който да се 
терминират международните канали; 

5.5 Линк и разпечатка от сайта на RIPE NCC - http://www.ripe.net за международна 
връзка към Internet Exchange; 

5.6 Схема, брой и мощности на непрекъсваемите източници на 
електрозахранване; 

5.7 Описание на системата за мониторинг на мрежата и предоставянето на 
услугата; 

5.8 Описание на система за обслужване на клиентите (helpdesk); 
5.9 Линк и разпечатка от сайта на RIPE NCC - http://www.ripe.net за 

управляваното адресно пространство и мрежи. 
 
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 № 3). 

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

8.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - подписва се от 
представляващия подизпълнителя (по образец, Приложение № 4). 

8.2. 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 № 2) 
 
7. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда и условията на труд (по образец, Приложение № 5) 
 
8. Техническо предложение - изготвя се по образеца, Приложение № 6 от 

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

Към техническото предложение се прилагат план-график за осигуряване на 
преносна среда, предложение на Споразумение за ниво на техническо обслужване 
Service Level Agreement (SLA) и ако е приложимо – предложение на Споразумение за 
предоставяне на устройство. 

В случай, че в офертата се съдържа информация, която за оферента има 
конфиденциален характер по отношение на технически или търговски тайни, той следва 
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да представи отделна декларация за това, като посочи изрично коя част от офертата 
изисква от възложителя да не разкрива. 

 
9. Ценово предложение - предлаганата цена за изпълнение на поръчката се 

подготвя от оферента по образеца, Приложение № 7. Цените следва да бъдат представени 
в български лева без ДДС.  

ВАЖНО: Предлаганата обща цена за предоставяне на услугите за целия срок на 
договора (първоначален и опционален) НЕ може да бъде по-ниска от 54 000 лева без 
ДДС, респ. размерът на месечната вноска НЕ може да бъде по-нисък от 1500 лева без 
ДДС. 

 
При ценообразуването оферентът следва да спази изискванията за минимална 

цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за 
обществените поръчки. За изискванията за закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд, оферентите могат да получат 
необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на 
заетостта и условията на труд от Националната агенция по приходите, Националния 
осигурителен институт, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. 

 
Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложените цени носи единствено оферентът. При допуснати грешки в сборни суми, 
се приема за вярна сборната сума, а съставящите я суми се преизчисляват. 

 
10. 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 т. 3 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, 
а по т. 4 и т. 7 – от всеки участник в обединението, който ще доставя услугите, предмет 
на поръчката. Документите по т. 1, 6, 8 и 9 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, 8 и 9 се подават на български език, а останалите документи, които 
са на чужд език, се представят и в превод. 
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VІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

 
ДОГОВОР 

 
Днес, ………… 2016 г., в гр. 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:  

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
предостави свързаност към глобалната Интернет мрежа и да предостави Интернет 
трафик за Администрация на президента на Република България, съгласно техническата 
спецификация и условията за възлагане на обществената поръчка по публикуваната от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ публична покана с уникален № .................., Техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1) и срещу възнаграждение съгласно 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), неразделна част от 
настоящия договор. 

(2) Изпълнението на услугите по ал. 1 се извършва в сградата на 
Администрацията на президента, гр. София, бул. „Дондуков“№ 2.  

(3) Услугите по ал. 1 се предоставят с технически параметри съгласно 
Техническото предложение (Приложение №1). 

(4) За техническо обезпечаване на услугите по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ маршрутизиращо устройство - рутер за агрегиращи 
услуги, с технически параметри, за срок и при условия, съгласно предложеното от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Споразумение за предоставяне на оборудване (Приложение № 4), 
неразделна част от настоящия договор. (в приложимите случаи) 

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1)  Настоящият договор влиза от ……………………. 
(2) Срокът за осигуряване на необходимата преносна среда и стартиране на 

реално предоставяне на услугите, предмет на договора е ....................... дни (не повече от 
28 календарни дни) от влизането му в сила по график, съгласно Техническото 
предожение (Приложение № 1). 

(3) Срокът за изпълнение на услугите, предмет на договора, е 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на стартиране на реално предоставяне на услугите. 
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(4) Срокът по ал. 3 се продължава автоматично еднократно за следващ 12 
(дванадесет) месечен период, освен ако не по-късно от един месец преди изтичането му 
някоя от страните възрази пред другата писмено срещу продължаването му. 

Чл. 3. (1) При неосигуряване на услугите по чл. 1, ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен установи причините за това в рамките на ………………. минути (време за 
реакция при проблем - не повече от 15 минути), след уведомяване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническото  предложение (Приложение № 1). 

(2) При неосигуряване на услугите по чл. 1, ал. 1 по причини, за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност (повреда в мрежата, техническите средства, 
оборудването и др., които водят до невъзможност за обмен на трафик с хостове в 
Интернет), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови услугата в рамките на 
………………. минути (време за отстраняване на проблем - не по-малко от 15 минути 
и не повече от 3 часа) след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 
Техническото  предложение (Приложение № 1). 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да осигури за своя сметка и в съответствие с техническата спецификация и 

Техническото предложение (Приложение № 1) преносната среда, необходима за 
осигуряване на свързаност и достъп до услугите, предмет на договора; 

2. да осигурява техническата и организационна поддръжка за качествено 
предоставяне на услугите 24 часа в денонощието, 365 дни в годината; 

3. да предоставя услугите с необходимото качество по параметри съгласно 
Споразумението за ниво на обслужване (Приложение № 3); 

4. да поддържа за своя сметка необходимата техническа база и квалифициран 
персонал за изпълнение на задълженията си по настоящия договор; 

5. да не анонсира планираната за регистрация автономната система (AS) на 
Администрация на президента и прилежащите й IP блокове през сателитни канали за 
достъп до Интернет (ако има такива); 

6. да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимите регистрации в 
Регионалния интернет регистър за Европа (RIPE) съгласно техническата спецификация 
и да осигурява за своя сметка заплащането на дължимите за това такси; 

7. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за 
възникването на евентуални проблеми при изпълнението на услугите, за предприетите 
мерки за тяхното решаване, както и да съгласува с него решаването на всички 
непредвидени обстоятелства; 

8. да не разпространява по никакъв начин сведения и факти, станали му 
известни при изпълнение на настоящия договор относно: 

а) данни от информационната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
б) пропускателния режим;  
в) контрола на достъп; 
г) видеонаблюдение и противопожарно известяване; 
д) физически и софтуерни мерки за сигурност; 
е) разположение и контрол на информационните активи; 

9. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването 
(в приложимите случаи) 
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(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има изискуемо вземане по този договор срещу 
другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни насрещното си задължение по договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата на своите работници 
и служители, както и на други лица (вкл. подизпълнители), ангажирани от него за 
изпълнение предмета на настоящия договор. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугите да 
получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за претенции на трети лица към 
ВЪЗЛОЖТЕЛЯ във връзка или по повод ползването на услугите, както и за 
съдържанието на пренасяната чрез Интернет информация. 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да осигури за своя сметка през времето на действие на договора подходящи и 

сигурни условия и съдействие за изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
необходимото електрическо захранване и техническа възможност за предоставяне на 
услугите; 

2. да ползва предоставените му услуги по предназначение и в съответствие с 
техническите указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително за правилно ползване на 
техническите средства за достъп до услугите; 

3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в посочените 
срокове и условия. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срочно и качествено изпълнение на услугите; 
2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества, 

стадий на изпълнение, технически параметри и др. във всеки момент от изпълнението на 
договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. след регистрация на автономната му система и добиване на статут на 
провайдер (PI или LIR) да предоставя трафик на трети лица или организации без 
финансова полза. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за  нарушаването от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всякакви забрани и ограничения, определени от компетентните 
държавни органи и международни организации, касаещи използването или продажбата 
на услугите, предмет на договора, включително относно снабдяването с необходимите 
разрешения, когато такива се изискват. 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 10. (1) Общата стойност на договора за срока по чл. 2, ал. 3 и 4 е в размер на 
…………… (…………………………………….) лева без вкл. ДДС или …………… 
(…………………………………….) лв. с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение 
(Приложение № 2). 

 (2) Посочените в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 
2) цени не могат да бъдат променяни за срока на действие на настоящия договор. 

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставените 
услуги на равни месечни вноски в размер на ……… (…………………………………….) 
без вкл. ДДС или ……… (…………………………………….) лв. с вкл. ДДС с платежно 
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нареждане срещу издадена фактура в срок до 10 (десет) работни дни от приемане на 
предоставените услуги. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 3 (три) месечни 
вноски с платежно нареждане срещу издадена фактура в срок до 10 (десет) работни дни 
от подписване на протокол за стартиране на реално предоставяне на услугите. 

(3) Всички плащания се извършват по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: 
Клон:  
IBAN:  
BIC: 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени на посочената сметка в срок от 3 (три) дни считано от 
момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в този срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени. 

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по надлежния ред. (в приложимите случаи) 

VI. ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Чл. 12. (1) Приемането на услугите се извършва всеки месец с приемателно-
предавателен протокол, подписан от страните по настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява техническите характеристики на услугата, 
вкл. наличие на условия за прилагане на чл. 14, ал. 2 и 3 от настоящия договор, в 
присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, за които е сключен договор за 
подизпълнение, в присъствието на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 
подизпълнителя/ите, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че 
договорът за подизпълнение е прекратен, или че работата или част от нея не е извършена 
от подизпълнителя. (в приложимите случаи) 

VII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Чл. 13. Страните определят следните координати за комуникация и лица за 
контакти помежду си във връзка с изпълнението на договорните задължения и 
подписване на необходимите документи: 

 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес: 
 

Адрес: 
 

Факс: Факс: 
Телефон: Телефон: 
Електронна поща: Електронна поща: 
Лице/а за контакти: Лице/а за контакти: 
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VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 14. (1) При забава неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5% 
(нула цяло и пет на сто) от стойността на една месечна вноска без вкл. ДДС за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто). 

(2) При лошо (некачествено) изпълнение на задълженията по договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на 
една месечна вноска без вкл. ДДС. 

(3) При невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстанови услугата в 
рамките на срока по чл. 3, ал. 2, независимо от неустойката по предходната алинея, 
дължи неустойка за всеки отделен случай, както следва: 

1. възстановяване до 30 минути след срока – 3 % (три на сто) от стойността на 
една месечна вноска без вкл. ДДС; 

2. възстановяване до 4 часа след срока – 7 % (седем на сто) от стойността на една 
месечна вноска без вкл. ДДС; 

3. възстановяване до 8 часа след срока – 10 % (десет на сто) от стойността на 
една месечна вноска без вкл. ДДС; 

4. възстановяване над 8 часа след срока – 20 % (двадесет на сто) от стойността 
на една месечна вноска без вкл. ДДС. 

Чл. 15. При прекратяване на договора по чл. 17, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължимите неустойки от 
следващо дължимо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане до размера на дължимите неустойки, 
като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с настоящия договор дава изричното си съгласие за такова 
прихващане. 

(2) Изплащането на неустойки и обезщетения не лишава изправната страна по 
договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените 
размери на общо основание. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. (1) Договорът се прекратява: 
1. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от 

страните не носи отговорност. 
(2) Договорът се прекратява когато са настъпили съществени промени във 

финансирането на поръчката, предмет на договора, извън правомощията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди. 

Чл. 18. (1) В случай, че за някоя от страните по договора настъпи обективна 
невъзможност за изпълнение, същата следва да уведоми писмено другата страна в 
тридневен срок от възникването на това обстоятелство.  

(2) При възникнали форсмажорни обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 
едномесечно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 
(десет) работни дни; 

2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 



 33

3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата си, освен при посочените 
в чл. 45а, ал. 1, т. 3 от ЗОП изключения; 

4. възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП. 
(2) В случаите по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят 

констативен протокол за предоставените услуги (ако има такива), независимо от 
възможността за усвояване на гаранцията за изпълнение. 

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат 
обстоятелства, изискващи съставянето на двустранен констативен протокол, 
заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата 
и час на срещата. Другата страна е длъжна да отговори в 3 (три) дневен срок след 
уведомяването. 

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само при наличие 
обстоятелства по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. С подписването на 
настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен договорът да бъде 
изменен в случай на непредвидени обстоятелства, които налагат промяна, съгласно 
разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП, като се задължава да подпише допълнително 
споразумение в 3 (три) дневен срок от представяне на проект за подписването му от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 22. Страните по настоящия договор се задължават да не използват по 
какъвто и да е повод информация, станала им известна за другата страна при изпълнение 
на договора, като виновната страна дължи обезщетения, определени по надлежния ред.  

Чл. 23. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения 
договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия 
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или 
неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в настоящия договор се 
прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията 
си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на Република България. 

Чл. 24. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилага 
законодателството на Република България. 

 
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
Приложение № 1: Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 2: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Приложение № 3: Споразумение за ниво на обслужване 
Приложение № 4: Споразумение за предоставяне на оборудване 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
                                                           
…………………………                                    ……………………… 
 
_____________________   ___________________ 
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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 свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на 

Интернет трафик за нуждите на Администрация 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 свързаност към 
глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на 
Администрация 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. 

2. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, 
считано от крайния срок за подаване на офертите. 

3. В съответствие с изискванията на Възложителя представяме: 
3.1. Документи, удостоверяващи правосубектност: 

3.1.1. ............................................................................. - ... бр. стр. 
3.1.2. ............................................................................. - ... бр. стр. 
.......................................................................................................... 

3.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 
(съгласно образеца, Приложение № 2) - ... бр. стр. 

3.3. Документи, удостоверяващи изискването за специално разрешение и членство в 
организация 
3.3.1. Копие на валиден лиценз, издаден от Комисия за регулиране на 

съобщенията (КРС) за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна 
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мрежа за пренос на данни и предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез 
нея на територията на Република България - ... бр. стр. 

3.3.2. Линк и разпечатка от сайта на RIPE за номер на автономна система и IP 
блокове - IPv4 и IPv6 - ... бр. стр. 

3.4. Доказателства за съответствие с изискванията за технически възможности и 
квалификация: 
3.4.1. Копие на валиден сертификат за управление на качество по стандарт ISO 

9001:2008 или еквивалентен на оферента, с обхват, включващ предмета на поръчката - ... 
бр. стр.  

3.4.2. Копия от договори (икономическите условия могат да са заличени), 
придружени с превод на български език, за доказване на независимостта на наземните 
канални опорни линии - ... бр. стр. 

3.4.3. Декларация (свободен текст), че се поддържа динамична маршрутизация 
(BGP4 протокол) и описание на алокираните блокове - ... бр. стр.; 

3.4.4. Линк и разпечатка от сайта на RIPE NCC - http://www.ripe.net за собствени 
линии към технически възли в международни телекомуникационни центрове, в който да 
се терминират международните канали на оферента - ... бр. стр. 

3.4.5. Линк и разпечатка от сайта на RIPE NCC - http://www.ripe.net за 
международна връзка към Internet Exchange - ... бр. стр. 

3.4.6. Схема, брой и мощности на непрекъсваемите източници на 
електрозахранване - ... бр. стр. 

3.4.7. Описание на системата за мониторинг на мрежата и предоставянето на 
услугата - ... бр. стр.; 

3.4.8. Описание на система за обслужване на клиентите (helpdesk) - ... бр. стр. 
3.4.9. Линк и разпечатка от сайта на RIPE NCC - http://www.ripe.net за 

управляваното адресно пространство и мрежи - ... бр. стр. 
3.5. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители (съгласно образеца, 

Приложение № 3) - ... бр. стр. 
3.5.1. Декларации за участие като подизпълнител (съгласно образеца, 

Приложение № 4) с приложения - ... бр. стр. 
3.6. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда и условията на труд (по образец, Приложение № 5) - ... 
бр. стр. 

3.7. Техническо предложение (съгласно образеца, Приложение № 6) с приложения - 
... бр. стр. 

3.8. Ценово предложение (съгласно образеца, Приложение № 7) - ... бр. стр. 
3.9. 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 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я2 
 

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 деклариране на 

неверни данни. 
Задължавам се при промени в посочените обстоятелства да уведомя възложителя 

в 7-дневен срок от настъпването им. 
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

оферентът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства 
по т. 1, са: ……………………………………………………………………………………… 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която 
оферентът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя 
информация за обстоятелствата по т. 1, са: …………………………………………………. 
 
……………………….г.   Декларатор: ……………………. 

(дата на подписване)     (подпис и печат) 
                                                
2 Попълва се от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
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Приложение № 3 
 

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 свързаност към глобалната Интернет мрежа и 
предоставяне на Интернет трафик 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 деклариране на неверни данни. 
 
……………………… г.   Декларатор: 
……………………………… 
(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 
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Приложение № 4 
 

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 свързаност към глобалната Интернет 
мрежа и предоставяне на Интернет трафик 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 № 2) - ... бр. стр. 
 

 
Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. 
……………………… г.  Декларатор: ……………………………… 
(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 
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Приложение № 5 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 

 
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 свързаност към глобалната Интернет мрежа и 
предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрация на президента на 
Република България 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

При изготвяне на офертата на представлявания от мен оферент са спазени изискванията 
за закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труда, 
определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените 
поръчки. 

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

 
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 
свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за 
нуждите на Администрация на президента на Република България 
 

ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: 
 

1. Предлагаме да осигурим необходимата преносна среда и стартиране на реално 
предоставяне на услугите, в т.ч. изграждане на необходимите трасета – основно и 
резервно, настройка на системите, доставка и инсталиране на опционално 
изискваното устройство за маршрутизация, , в срок до .................... календани дни 
от влизане на договора в сила, съгласно приложения План-график. 

2. Приемаме да предоставяме услугите за срок от 24(двадесет и четири) месеца от 
датата на стартиране на реално предоставяне на услугите, като сме съгласни този срок 
да бъде продължен автоматично еднократно за следващ 12 (дванадесет) месечен 
период, освен ако не по-късно от един месец преди изтичането му някоя от страните по 
договора възрази пред другата писмено срещу продължаването му. 

3. Предлагаме време за реакция при регистриране на проблем ................................. от 
уведомяването от Възложителя 

4. Предлагаме време за отстраняване на възникнал проблем .................................... от 
уведомяването от Възложителя. 

5. Поемаме задължението да не анонсираме планираната за регистрация 
автономната система (AS) на Администрация на президента и прилежащите й IP 
блокове през сателитни канали за достъп до Интернет (ако има такива). 

6. Поемаме ангажимента да съдействаме на Възложителя при регистриране на 
автономна система на Администрация на президента на Република България и 
при придобиване на втори доставчик с LIR автономна система и необходимия 
брой IPv4 и IPv6 в RIPE, като поемаме ангажимента за заплащане на годишните 
такси към RIPE NCC за реанонсираните мрежи. 

7. Съгласни сме с правото на Възложителя при регистрация на автономна система 
от негова страна и добиване на статут на провайдер (PI или LIR), да придобие 
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възможност да предоставя трафик на трети лица или организации без финансова 
полза. 

8. Предлаганите от нас услуги ще бъдат изпълнявани при следните параметри: 

........................................................................................................................................ 
Описват се подробно параметрите на услугите съгласно изискванията на 
техническата спецификация 

 
9. Предлагаме за срок и при условия, съгласно приложено Споразумение за 

предоставяне на устройство, маршрутизиращо устройство - рутер за агрегиращи 
услуги със следните технически параметри: (в приложимите случаи) 

........................................................................................................................................... 
Описват се подробно параметрите на устройството съгласно изискванията на 
техническата спецификация 
 
 
Приложение: 

1. План график за осигуряване на преносна среда 
2. Предложенеие на Споразумение за ниво на техническо обслужване Service Level 

Agreement (SLA) 
3. Предложение на Споразумение за предоставяне на устройство (в приложимите 

случаи) 
4. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (в приложимите случаи) 

 
 

  
 
................. 20.... г. 
гр. София                                                         Подпис: .................................... 
                                                                         (име, длъжност) 
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Приложение № 7 

 
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 свързаност към 
глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на 
Администрация на президента на Република България, предлагаме да изпълним 
обществената поръчка при следните цени в лева: 
 

1. МЕСЕЧНА ВНОСКА - ................... лева 
 
 
2. ОБЩА ЦЕНА ЗА 36 МЕСЕЦА - ...................... лева 

 
 

 
Посочените цени са без данък върху добавената стойност и включват всички 

преки и непреки разходи, други данъци, такси и печалба, свързани с качественото 
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

 
Посочените цени не подлежат на промяна за целия срок на договора. 
 

................. 20.... г. 
гр. София                                                         Подпис: .................................... 

                                                                         (име, длъжност) 
 
 


