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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  
 

към публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги 

/фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община Алфатар.” 

с обособени позиции : 

1 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS с национално покритие“;  

2. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана 

телефонна мрежа“.  
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СЪДЪРЖАНИЕ 

на документацията по провеждането на процедурата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ док. Основни документи 

І Публична Покана за участие  

ІІ 

 Указания относно обекта, изискванията към участниците,  подготовка, 

подаване, оценяване и класиране  на оферти офертите и  към процедурата 

по провеждането 

ІІІ Техническо задание 

ІV Методика за определяне на комплексна оценка на офертите 

V Проекто-договор за изпълнение на обществената поръчка 

  

 Образци за участие в процедурата 

№1 Списък на документите  

№2 Административни сведения  за участника 

№3 Декларация за запознаване с обстоятелства от значение за поръчката и 

приема условията в проекта на договор 

№4 Декларация за спазване на условията за изпълнение на поръчката 

№5 Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП  

№6 Декларация за Единния идентификационен код (ЕИК) 

№7 Техническа оферта 

 Приложение №1 Методология за изпълнение 

№8 Ценова оферта 

 Приложение №1 финансово предложение  

№9 Справка за оборота от услуги  за предходните три години 

№10 Списък на  договорите за услугите , изпълнени през последните 3 години 
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УКАЗАНИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: с предмет:„Избор 

на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и 

мобилни/, за нуждите на Община Алфатар 

ОТНОСНО 

ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ, ОФЕРТИТЕ И 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
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1. ОБЕКТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

1.1. Обект на поръчката Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по 

смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

1.2. Предмет на поръчката Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни 

услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на  Община Алфатар 

1.3. Обособени позиции 

В рамките на настоящата  обществена поръчка  се предвиждат   обособени позиции: 
1. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна 

мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие“;  

2. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“.  

 

1.4. подизпълнители – не се предвиждат  

1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

1.6. Място и срок за изпълнение на поръчката 

Срокът за изпълнение на договора  е до 31декември  2013г.  Срокът на изпълнение на договора за 

обществена поръчка започва да тече от датата на подписване на договора, считано от датата на 

подписване на приемо-предавателен протокол за готовността за предоставяне на услугата. 

Срокът за подписване на приемо-предавателния протокол за готовността за въвеждане в действие на 

Услугата, респективно преноса на ползваните номера, в случай на необходимост от пренасяне в мрежата 

на Изпълнителя е до 1 /един/ месец от датата на сключване на Договора. 

Мястото за изпълнение на поръчката е  общинска администрация гр.Алфатар ; кметства: 

с.Алеково,с.Бистра и с.Чуковец ; кметски наместничества :с.Васил Левски,с.Кутловица и с.Цар Асен ,  

община Алфатар, област Силистра,  Република България. 

 

1.6. Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо 

Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 

направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им,  

1.7 Стойност на поръчката  

Прогнозната стойност на поръчката е до максимален размер от 50 000 (петдесет хиляди лева ) 

лева и се определя в български лева  без  включен  ДДС., съгласно  ДОГОВОРА  
 

 обособена позиция №1” Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално 

покритие“ – 23 000 лв 

 обособена позиция №2 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана 

телефонна мрежа“.  -27 000 лв 
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1.8 Схема на плащане  

Разплащането по договора ще става със собствени бюджетни средства  на Възложителя.. 

Разплащането ще се извършва при следните условия: 

1. Ежемесечно в български лева, след представяне на фактура за предоставените и ползваните през 

предходния месец услуги и детайлизирана сметка, , издадена от изпълнителя по договора за настоящата 

обществена поръчка.   

2. Стойността на договора подлежи на данъчно облагане, включително ДДС, съгласно приложимото 

законодателство на Република България. 

Плащанията към Изпълнителя по настоящата обществена поръчка  ще бъдат съобразени с 

условията, предложени в офертата на избрания участник   

 

 

2. ГАРАНЦИИ  

2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин 

на плащането й  

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на 

обществената поръчка.  

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по сметка на общината или може да се представи под 

формата на банкова гаранция. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Участникът, определен за изпълнител на  обществена поръчка, представя банковата гаранция или 

платежния документ за внесената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по сметка на общината, това следва да 

стане по следната сметка на община Алфатар.  

IBAN:. BG28STSA93003311249495  BIC:  STSABGSF  Банка:. ДСК”АД гр.Силистра 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 

трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община 

Алфатар, и че е със срок на валидност – срока на изпълнение на договора, удължен с 1 (един) 

месеца. 

При представяне на гаранция в платежния документ или в банковата гаранция изрично се 

посочва договора, за който се представя гаранцията. 

2.2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение  

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с 

договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да 

представи гаранция за изпълнение.   

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 
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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

 

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Административни изисквания  

Участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от 

лицата с представителна власт по регистрацията си или от специално упълномощени с 

нотариално заверено пълномощно лица. В процедурата за възлагане на обществената поръчка 

може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. 

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните 

административни изисквания: 

а. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:  

 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

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

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

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

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

б. Участникът да не е обявен в несъстоятелност; 

в. Участникът да не е в производство по ликвидация или да се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове; 

г. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или да е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 

а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 

разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

д. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

е. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на 

чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 
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осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е 

установен; 

ж. Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно 

изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който 

да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители 

на ръководна длъжност в неговата организация;  

“Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 1 от  допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са съпрузите или лицата, които се 

намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и 

физически и юридически лица, с които лицето заемащо публична длъжност, се намира в 

икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата 

безпристрастност и обективност. 

з. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да 

отговаря на изискванията по т. 2 и т. 3 в държавата, в която е установен. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

2. Финансови и икономически изисквания  

2.1.Минимални изисквания е: 

Участникът в настоящата процедура следва да отговаря на следните Финансови и икономически 

изисквания   

1.Участникът  да има изпълнен минимален обем на предоставяне на електронни 

съобщителни услуги като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи / мобилни 

услуги през последните 3 (три) финансово  приключени години в размер, не по-малко от 

50 000,00 (петдесет хиляди ) лева без вкл.ДДС.  

2 Участникът да има изпълнен минимален обем на предоставяне на електронни 

съобщителни услуги като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи/ мобилни 

услуги през последните 3(три) финансово  приключени години за един или повече обекти, 

сходни с обекта на поръчката   и стойност на изпълнение  на всеки  обект в размер, не по-

малко от  20 000 .00(двадесет    хиляди лева) без вкл.ДДС. . 

     3.Участникът да разполага със собствен финансов ресурс или отпуснат банков 

кредит/кредитна линия или друга форма на кредитиране за минимален срок – прогнозния 

срок за изпълнение на поръчката, не по-малко от 20 000,00 (двадесет хиляди) лева. 

Забележка: Под разполагаем финансов ресурс се има предвид депозитна или друга банкова 

сметка на името на участника, свободна от запори, блокировки и други подобни. 
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2.2. Изискуеми документи и информация 

За доказване на съответствие с горепосочените минималните финансови и икономически 

изисквания, участникът  трябва да представи следните документи: 

 Копие от баланс и отчет за приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка 

една от последните три финансово приключени  години (в съответствие със сроковете, 

регламентирани в ЗС), оформени съгласно изискванията на ЗС, както и/или доклад на 

независимия одитор – заверено от участника копие.  

 Справка за оборота от предоставяне на електронни съобщителни услуги като оператор на 

обществени фиксирани телефонни мрежи/ мобилни услуги за предходните три финансово 

приключени  години (в съответствие със сроковете, регламентирани в ЗС) 

 

3              Технически изисквания 

3.1 Минимални изисквания 

І Участникът в настоящата процедура следва да отговаря на следните технически 

изисквания: 

1. През последните 3 години (2009, 2010 и 2011)  кандидатът да има като изпълнител, вкл. 

като член на обединение-изпълнител, изпълнени един или повече, договора. сходни с 

обекта на поръчката   – предоставяне на електронни съобщителни услуги като оператор 

на обществени фиксирани телефонни мрежи /мобилни услуги 

2. Участникът следва да имат сертифицирана система за управление съгласно стандарти 

ISO 9001:2008 (или еквивалент). 

3. да притежава индивидуална лицензия издадена от Държавната комисия по далекосъобщенията 

за предоставяне на далекосъобщителни услуги, с национално покритие чрез мобилна клетъчна 

мрежа , по стандарт на GSM валидна до 31.12.2013г. 

4.  да притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна 

мрежа и предоставне на фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на 

съобщенията 

 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

 

3.2Изискуеми документи и информация 

За доказване на съответствие с горепосочените технически изисквания, участникът трябва 

да представи следните документи: 
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1. Списък на договорите за услуги , изпълнени през последните 3 години по Образец № 10, 

придружен от препоръки за добро изпълнение на договорите, за което приложено 

представя декларация и носи отговорност по чл.313 от НК.  В препоръките трябва да са 

посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи 

допълнителна информация.  Препоръките (референции) за добро изпълнение на 

договорите по смисъла на предходното изречение следва да са издадени от Възложители 

на обществени поръчки по смисъла на ЗОП и да са представени в оригинал или заверено 

копие. 

2. Заверени от кандидата копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, 

който да включва изрично предоставяне на електрони съобщителни  услуги. 

3. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна 

мрежа и предоставне на фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на 

съобщенията. Представено в нотариално заверено  копие. или копия с гриф вярно с оригинала с 

поставен подпис и мокър печат от участника 

4. Индивидуална лицензия издадена от Държавната комисия по далекосъобщенията за 

предоставяне на далекосъобщителни услуги, с национално покритие чрез мобилна клетъчна 

мрежа , по стандарт на GSM валидна до 31.12.2013г. представена  в нотариално заверено  копие. 

или копия с гриф вярно с оригинала с поставен подпис и мокър печат от участника 

 

 

ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

РАЗДЕЛ І. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ. 

4. Подготовка на офертата 

             Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие.  

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени 

от Възложителя . 

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от 

участниците. 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, 

посочени в тази документация, при спазване на  ЗОП.  

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията  
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4.1. Съдържание на офертата 

Всеки участник   подготвя  оферта  за обособена/и позиция/и  

Офертата се състои от три  части: 

 „Информация за правното, икономическото и финансовото състояние на участника” – 

документи и образци, поставени в ПЛИК „№ 1 с надпис "Документи за подбор",  

 Техническо предложение” – по образец№7, поставена плик № 2 с надпис "  Предложение 

за изпълнение на поръчката” 

 Ценова оферта – Образец № 8, поставена в ПЛИК № 3 с надпис "Предлагана цена –  

Забележка: Изискуемите по образец документи от настоящата документация не може да 

бъдат попълнени ръкописно. 

Офертата се изготвя по приложения в документацията образец и следва да съдържа следното: 

А).Информация за правното, икономическо и финансовото състояние на 

участника” –  

                А. Плик “№1” с надпис "Документи за подбор", 

Плик „№1” следва да съдържа: 

1.Заявление 
2. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката и приема условията в 

проекта на договор – Образец № 3 

3.Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 4 
4.Документи за правосубектност на участника: 

- декларация за Единния идентификационен код (ЕИК) на участника - Образец №6  

- копие от документ за регистрация на участника по ЗДДС, (копия, заверено от участника)  

5. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП – Образец № 5 

6.Доказателства за икономическо и финансово състояние  
             6.1. Копие от баланс и отчет за приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от 

последните три финансово приключени  години (в съответствие със сроковете, регламентирани в ЗС), 

оформени съгласно изискванията на ЗС, както и/или доклад на независимия одитор – заверено от 

участника копие.  

              6.2.Справка за оборота  от предходните три финансово приключени  години (в   съответствие със сроковете, 

регламентирани в ЗС), съгласно Образец 9.  

  7.  доказателства за технически възможности и квалификация:  

1. Списък на договорите за услуги , изпълнени през последните 3 години по Образец № 10, придружен от 

препоръки за добро изпълнение на договорите, за което приложено представя декларация и носи 

отговорност по чл.313 от НК.  В препоръките трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от 

които Възложителят може да получи допълнителна информация.  Препоръките (референции) за добро 

изпълнение на договорите по смисъла на предходното изречение следва да са издадени от Възложители 

на обществени поръчки по смисъла на ЗОП и да са представени в оригинал или заверено копие.с гриф 

вярно с оригинала с поставен подпис и мокър печат от участника 
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2. Заверени от кандидата копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, който да включва 

изрично предоставяне на електрони съобщителни  услуги. 

3. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера за осъществяване на 

обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставена на 

фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на съобщенията.  

4. Индивидуална лицензия издадена от Държавната комисия по далекосъобщенията за предоставяне на 

далекосъобщителни услуги, с национално покритие чрез мобилна клетъчна мрежа , по стандарт на GSM 

валидна до 31.12.2013г.  

 

8.  Проект на договор . парафиран. 

9. Административни сведения (по образец); 

10 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника 

11.Списък на документите, съдържащи се в офертата, заверен от участника 

Б. Техническо предложение ” - ПЛИК “№2”  с надпис” .“ Предложение за 

изпълнение на поръчката” 

- ПЛИК “№2следва да съдържа: 

Техническа оферта – следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация в 

съответствие със заложените в техническите и функционални изисквания и специфични условия 

към документацията за участие и условията на проекта на договора. и  приложимите нормативни 

актове. Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик № 2  с 

надпис .“ Предложение за изпълнение на поръчката ",   

В.Ценово предложение , ПЛИК № 3 с надпис "Предлагана цена” 

Плик „№3” следва да съдържа:  

Предлагана цена за изпълнение на поръчката – подготвя се от участника по образеца №8 от 

настоящата документация.”  

 Извън плика с надпис “Ценова оферта” не трябва да е посочена никаква информация 

относно цената.  

 Участници, които  по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика 

“Ценова оферта” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени 

от участие в процедурата.  

Забележка:: Непредставянето на който и да е изискуем документ по настоящото указание или 

представянето му в различна от изискуемата форма води до отстраняване на участника от 

по-нататъшно участие в процедурата. 

 Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са  задължителни за 

участниците .същите не може да бъдат попълнени ръкописно Всяка страница от офертата се 

номерира.Копия на документи представени към офертата се представят от участника с гриф”Вярно с 

оригинала” и заверено с  подпис и  свеж  печат на участника  

 

4.2.. Запечатване 
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Офертите, систематизирани съобразно посочените по - горе изисквания, се запечатват в 

три  непрозрачни плика, които участникът надписва:  

................................................................................... ............................................................................................................................. ........ 

ПЛИК „№ 1 "Документи за подбор"/    ПЛИК “№2”  с надпис” .“ Техническа оферта ”/   ПЛИК № 3 " "Предлагана цена – 

Община АЛФАТАР 

                                                                                                                          гр. АЛФАТАР ,  

ул. „Йордан Петров ” № 6 

 

участие в ПРОЦЕДУРА чрез  публична покана по ЗОП с предмет: „Избор на 

изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и 

мобилни/ за нуждите на Община  АЛФАТАР ” обособена 

позиция.”.............................................” 

 
__________________________________________ 

име на участника 

_________________________________________________ 

адрес за кореспонденция 

_______________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес  

.......................................................................................................................................................................... 

Участник които подава оферта  за   обособена/и позиция/и  изписва  върху плик № 2 и №3 

наименованието на обособената позиция  

 

Трите плика (№1,№2 и №3 ) се поставят и  запечатват в един общ непрозрачен плик   

Върху общия плик с офертата участникът записва: 

 

 

                                                                                  Община АЛФАТАР 

                                                                                                   гр. АЛФАТАР , 

                                                                                     ул. „Йордан Петров ” № 6 

 

 участие в ПРОЦЕДУРА чрез  публична покана  по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за 

предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/ за нуждите на Община  
АЛФАТАР ” 

__________________________________________ 

име на участника 

_________________________________________________ 

адрес за кореспонденция 

_______________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес  
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Забележка:. 

1. Участник които подава оферта  само за определена(една) обособена позиция  изписва  върху 

плика(общия) наименованието на същата 

2.  „Непредставянето на който и да е изискуем документ по настоящото указание или 

представянето му в различна от изискуемата форма води до отстраняване на участника 

от по-нататъшно участие в процедурата. 

3. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са  

задължителни за участниците. Всяка страница от офертата се номерира, подписва и 

подпечатва с мокър печат на юридическото лице. 

 

4.3 Подаване на оферти 

4.3.1.Място и срок за подаване на оферти 

 Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично, чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка офертите си на адрес: 

Алфатар в гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” №6,  

 Крайният срок за подаване на офертите е  – до 10.00 часа на 3.12. 2012 год.     

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. 

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си.  

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

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията 

за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

4.3.2 Приемане на оферти / връщане на оферти 

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и 

час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.  

За подаването на офертата на участника се издава документ. 

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са   незапечатени 

или са с нарушена цялост се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се вписват в 

регистъра. 

Офертата се подава на български език  и се подписва от управляващия участника или от 

надлежно упълномощено лице, като в този случай към офертата се прилага пълномощното 

 

 Всеки участник може да представи само една оферта  

                5  СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 Срокът на валидност на офертите - 90 дни  календарни дни,считано включително от крайния срок за 

отварянето на офертите.  
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Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до 

сключване на договор.  

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок за валидност или ако представи оферта с 

нормален срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да я удължи  

6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ Възложителят назначава комисия от длъжностни лица  за 

получаване, разглеждане  и оценка на    представените оферти.; 

6.1. Критерий за оценка на офертите икономически най изгодна оферта  -Показатели и 

относителна тежест : 

 

Обособена позиция №1. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с 

национално покритие“;  

Критерий за оценка на офертите е  икономически най изгодна оферта  

 Показатели и относителна тежест: 

                         

Показатели : Относителна 

тежест 

К1 Тарифен план 1 (разговори извън  корпоративната мобилна 

група -мобилна услуга) 

40%  

К2 Тарифен план 2 (Месечна абонаментна такса за разговори в 

корпоративната мобилна група) 

40%  

К3 Допълнителни услуги и преференции  20%  

 
 

А.)Тарифен план№1 - K1  

Оценката по този показател е максимум 40 (четиридесет ) точки  
Оценката на К1 се извършва по следните критерии: 

 

Тарифен план 1 –К1 Относителна тежест, в точки 

1. Месечна абонаментна такса –Ц1 50 т. 

2. Брой безплатни минути извън корпоративната група 

към всички национални мобилни мрежи –Ц2 

20 т. 

3. Цена на минута национален разговор към всички 

мрежи в страната – Ц3 

20 т. 

4. Цена на минута за входящи разговори в Роуминг за 

страни от ЕС –Ц4 

5 т. 

5. Цена на минута за изходящи разговори в Роуминг за 

страни от ЕС –Ц5 

5 т. 
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Б.) Тарифен план№ 2 - К2 

 Оценката по този показател е максимум 40 (четиридесет) точки  
Оценката се извършва по следния критерий: 

 

Тарифен план 2 –К2 Относителна тежест, в точки 

1. Месечна абонаментна такса за карти  –Ц1 100 т. 

 

 В.) Допълнителни услуги и преференции – К3  

Оценката по този показател е максимум 20 ( двадесет) точки  
 

Оценката се извършва по следните критерии 
Допълнителни услуги и преференции К3 Относителна тежест, в точки 

1. Безвъзмездно предоставяне на GSM апарати от среден 

клас (100-250лв.) по избор на Възложителя –Кбп 

 60 т. 

2. Такса на мобилен интернет през GSM – МИ 30 т. 

3. Такса за мобилен интернет през 3G USB модем - 

МИusb 

10 т. 

 

 

Обособена позиция №2. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

фиксирана телефонна мрежа“.  

Критерий за оценка на офертите  - икономически най изгодна оферта  - 

 Показатели и относителна тежест 

 

 

Показатели : Относителна тежест 

1. Месечна абонаментна такса за телефонни постове  50 % 

2. Безплатни минути извън корпоративната група   10 % 

3. Цена на минута разговор на телефонен пост  10 % 

4. Брой безплатни минути месечно на телефонен пост към 

фиксираната мрежа на оператора  

10 % 

5. Брой безплатни минути месечно на телефонен пост към 

други национални фиксирани оператори  

10 % 

6. Цена за минута изходящ селищен разговор към 

географски фиксирани мрежи  

5 % 

7. Цена за минута изходящ междуселищен разговор към 

географски фиксирани мрежи  

5 % 

 

6.2 Оценка на офертите  

 Оценката се извършва на закрито заседание, съгласно Методиката за оценка на офертите 

             7..Отстраняване на кандидати 

Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат, който: 
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 не е представил някой от необходимите документи посочени по чл.56 от ЗОП; 

 който не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по 

чл. 47, ал.1 и 5 и посочените обстоятелства по чл.47, ал. 2 ЗОП; 

 е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените 

условия от Възложителя; 

 е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 

 При провеждане на настоящата обществена поръчка ще се проверя пълнотата 

на приложените документи и при наличие на несъответствие между 

изискваните и приложените документи (напр. Различие на лицето, закупило 

документация и лицето, подаващо оферта или изискване за посочване на срок в 

месеци, а срокът е посочен в дни) и/или липса на някои от тях, ще се стигне до 

незабавно отстраняване на съответния участник от процедурата. Участникът ще 

бъде отстранен и ако има липси и/или неясни, непълни, нечетливи или неясно 

обозначени документ/и, както и ако документът/ите не отговарят на основните 

аспекти, съгласно Документацията за участие. 

 8. Крайно  класиране на кандидатите 

Крайното класиране на офертите ще се извърши по низходящ ред като на първо място ще се 

класира  кандидатът получил най-висока комплексна  оценка. 

9.Обявяване на резултатите. 

Възложителят обявява с решение класираните кандидати и определя кандидата определен за 

изпълнител, не по-късно от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията.  

Възложителят уведомява кандидатите за взетото от него решение в срок от 3 (три) дни от 

издаването му. 

.10.ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 

решение, когато: 

 не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един участник; 

 всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия; 

 всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

 класираните на първо и второ място участници последователно откажат да 

сключат договор за обществена поръчка; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури 
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финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не 

е могъл да предвиди; 

 установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 

процедурата; 

 поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП; 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

 е подадена само една оферта; 

 има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на 

предварително обявените условия от страна на Възложителя. 

Възложителят е длъжен в тридневен срок от постановяване на решението за прекратяване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка да уведоми участниците и да изпрати копие от 

решението до изпълнителния директор на АОП. 

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

11.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за 

изпълнител в резултат на проведената процедура. 

2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата 

на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

3. При подписване на договора за обществена поръчка определения за изпълнител участник е 

длъжен да представи на Възложителя следните документи: 

- документ от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1, ал. 2  и ал.5  от ЗОП; 

- гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на 3% (три процента) от стойността на 

договора, в съответствие с условията в обявлението за откриване и приложения образец.  

- Документ за липса на задължения към община Алфатар. и общината по регистрация . 

  Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:  

 не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.25, ал. 3, т.2 

от ЗОП; 

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

 не представи определената гаранция за изпълнение на договора.  

 не представи документ за липса на задължения към община Алфатар. и по регистрация. 

В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят сключва 

договора със следващия класиран участник. 

Техническата и финансова оферта на участника стават неразделна част от договора. 



Одобрявам:                                                                                                                                       Съгласувал:         
/Йорданка Узунска –кмет на Община Алфатар /                                                                                                                 /Златко Куртев- юрист 

Публична покана  с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на 

Община Алфатар. ..                                                                                            .                                                18 / 54 

11.2. Основания за изменение на договора 

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение: 

 когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или 

 при  намаляване на договорените цени в интерес на възложителя. 

11.3Срокове за сключване на договора  

Договорът за възлагане се сключва с участника в седемдневен  срок след изтичане на срока за 

обжалване на решението за определяне на изпълнител  

 

12 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 

 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който 

трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен 

ден, следващ почивния. 

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при 

посочването на съответния срок. 

                 КМЕТ   ОБЩИНА АЛФАТАР 

              

                                                                                                / ЙОРДАНКА УЗУНСКА 
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

 

Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги 

/фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община Алфатар.” 
    

 

І. Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на 

далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/,за нуждите на Община Алфатар чрез 

осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни, факс обаждания и мобилна 

телефонна услуга чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарт GSM и UMTS, от и към 

всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за провеждане на 

селищни, междуселищни, международни разговори и разговори към мобилни оператори. 

Предоставените услуги ще бъдат използвани съгласно специфичните условия и технически 

изисквания, описани подробно в документацията за участие, заедно с определен пакет от 

допълнителни услуги /интернет и други/, публикувани в профила на купувача в сайта на Община 

Алфатар . 

 

ІІ. СИМ-картите ще бъдат на различни корпоративни планове, съгласно нуждите и потребностите 

на различните абонати в корпоративната група. Осигуряване от изпълнителя на съвместимост 

между наличното оборудване на Възложителя /телефонна централа / и мрежата на оператора. 

Ползваните от Община Алфатар служебни СИМ-карти, аналогова централа и обикновените 

телефонни постове да са обособени в Корпоративна група, като разговорите между абонатите в 

тази група да са безплатни и без лимит.. Определеният за изпълнител следва:  

 да предостави фиксирани и мобилни услуги, за включване към своята мобилна клетъчна 

мрежа, по стандарт GSM, след заявка,по видове абонаментни планове,зададени от 

Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната 

група, за срока на договора; 

 да предостави възможност за включване към корпоративната група на посочени от 

Възложителя служители, притежаващи лични СИМ-карти, като разговорите в групата да 

са безплатни и неограничени. 

 Операторът да осигури възможност на тези служители да закупят или подпишат нов 

договор за вече закупени лични СИМ- карти при преференциални ценови условия, като 

разходите бъдат за тяхна сметка.; 

 да предоставя възможност за смяна на абонати и на тарифните планове според 

необходимостта на Възложителя; по указания на Възложителя да активира и деактивира 

всички услуги/вкл. и роуминг/ за определени абонати в групата;  

 да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите в групата - по 

направления, време и стойност.Проведените разговори в справката да бъдат групирани в 

две групи -проведени разговори в рамките на корпоративната група и проведени 

разговори извън нея.;  

 да осигури определен брой безплатни минути в собствената си мрежа и в мрежата на 

всички оператори/мобилни и фиксирани/, а след изчерпването им да осигури провеждане 

на разговори на преференциални цени; да достави на Възложителя, за негови нужди, по 

заявка GSM устройства, при определени в техническите изисквания към документацията 

за участие, условия; 

 

 

 

ІІІ. Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и 

свързани специализирани услуги по ползването на обществени електронни мобилни мрежи на 
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територията на Република България и чужбина, както следва:  

- провеждане на разговори между абонати в група;  

- провеждане на разговори в мрежата на доставчика;  

- провеждане на разговори с потребители на всички  доставчици на мобилни мрежи; 

- провеждане на разговори с потребители на доставчици на фиксирани мрежи;  

- провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по 

международни зони);  

- провеждане на разговори в роуминг;  

- услуга за кратки съобщения /sms/; 

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

UMTS и HSDPA/HSUPA; 

- техническа помощ и софтуерна поддръжка за мобилните устройства ползващи 

услугата по синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, 

адресни книги и електронна поща;  

- безплатна регистрация на всички SIM карти за данни  и гласова връзка; 

- доставка на SIM карти за включване на нови абонати към мрежата – безплатно; 

- дубликат на открадната или загубена карта; 

- прехвърляне и преносимост на мобилни номера; 

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

ползваните услуги; 

- гаранционно обслужване на мобилни апарати и предоставена техника от доставчика; 

-  
ІV. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

Технически изисквания към някои от услугите: 
№ Описание Изисквания 

1. SIM карти Мярка: .... /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ / сим карти + 5 бр., ползващи 

техническа възможност за синхронизация на календари, адресни 

книги и електронна поща 

1.1 Провеждане на 

разговори между 

абонатите в група 

Всички сим карти, собственост на Възложителя, включително и ново 

придобитите 

1.2 Месечен кредитен 

лимит на SIM картите 

Минимум 50 (петдесет лева с ДДС, с възможност за постоянно 

управление /намаляване и увеличаване/ на кредитните лимити от 

представител на Възложителя 

1.3 Дубликат на открадната 

или загубена карта 

В рамките на 24 часа безплатна доставка до адреса на Възложителя  

 

1.4 Роуминг Всички сим карти, собственост на Възложителя, включително и ново 

придобитите 

1.5 Покритие за 

предоставяне на 

цифрова мобилна 

телефонна услуга по 

стандарт GSM 

към датата на подаване на офертата, изразено в 95.% /процент/ от 

територията на страната 

2. SIM карта за пренос на 

данни 

за 12 броя устройства с по 1 брой сим карта /общо 12 броя сим карти/ 

Технически параметри на наличните устройства: 

1/ Поддържана скорост - min 7,2 Mbps 

2/ Мрежи - EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, UMTS 

3/ Външен интерфейс - SIM/USIM, USB, USB 2.0 

4/ Операционна система - Windows Vista, Windows XP 

При заявка за допълнителни устройства и сим карти, същите да бъдат 

доставени в рамките до 1 /работен/ ден, от датата на заявяване. 

         

3. 
Условия на гаранционно 

обслужване на 

предоставената техника 

от доставчика.  

Изцяло за сметка на участника 
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Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, 

която  представлява  неразделна част от договора.  

 

Изпълнителят се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след изрично 

писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или 

назначаване на  служители, да извърши промяна на броя на SIM картите и устройствата, предмет 

на договора (увеличаване, намаляване или отказ и прехвърляне на трето външно лице-друго 

ведомство, фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо сим картата/, при 

изрично съгласие за това на третото лице). 
   

 

ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ 
 

І. При изпълнение на услугата да бъдат спазени следните изисквания за фиксирани услуги: 

 

 

1. Да се предоставят далекосъобщителни услуги - осъществяване на национални и 

международни разговори, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани 

мрежи, за директните телефонни постове и телефонна централа чрез предоставяне на .46 броя 

обикновени телефонни поста/POTS/, необходими за дейността на общинска администрация, 

кметства, кметски наместничества и звената на бюджетна издръжка към Община Алфатар . 

Посоченият брой постове е само ориентировъчен /прогнозен/, поради невъзможността на 

Възложителя да определи точният им брой и евентуалният брой на допълнителните такива. 

Окончателният им брой ще се уточнява при подаването на заявка до Изпълнителя. 

Предоставените телефонни постове да са със същите номера, каквито Възложителят е ползвал до 

датата на сключване на договора и да се включат в корпоративната група. 

2. Участникът да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на 

Възложителя (аналогова телефонна централа ) и мрежата си, включително инсталиране и 

конфигуриране на оборудване- ако е необходимо такова, без заплащане на свързани с това 

еднократни или месечни такси от страна на Възложителя. 

3. Осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания  от и към 

всички фиксирани национални мрежи и към международни мрежи за провеждане на селищни, 

между селищни и международни разговори и разговори към мобилни оператори. 

4. Запазване на географските номера при промяна на доставчика и при промяна на адреса  

/в рамките на едно населено място/ на точките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и възможност за 

промяна на географски номер и избор на нов такъв, всички изброени за сметка на доставчика. 

5. Фaкс-съобщения – гарантирана възможност за изпращане и получаване на факс 

съобщения, без да е необходимо Възложителят да заплаща допълнително за устройства, 

необходими на кандидата за предоставяне на услугата, като Изпълнителят осигури за своя сметка 

съвместимост между наличното оборудване на Възложитeля и мрежата си, включително 

инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, тоест без 

заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси. 

6. Осигуряване на възможност за откриване на нови телефонни постове по време на 

договора.Осигуряване на възможност за закриване на телефонни постове по време на договора. 

7. Осигуряване на безплатни повиквания към национални номера за достъп до спешни 

повиквания – 150, 160, 166 и към единния европейски номер за спешни повиквания -112. 

8. Осигуряване на справочни телефонни услуги. 

9.Осигуряване на възможност за идентификация на входящите и изходящите обаждания 

/CLIP/. 

 

10. Изпълнителят да осигури безплатна преносимост на номерата на Възложителя от 

оператора, предоставящ до настоящия момент фиксираната комуникационна услуга.  

11. Да предостави Интернет-услуги на общинска администрация Алфатар  и на посочени 
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от Възложителя места, чрез национална IP комуникационна мрежа с минимална постоянна 

скорост 10 Mb в двете посоки за входящ и изходящ трафик.  

11.1. Да осигури не по-малко от един публичен статичен IP адрес от собственото си 

адресно пространство за всеки обект, предоставен на Възложителя. 

11.2. Достъпът до интернет да бъде неограничен по трафик, а заплащането на услугата да 

не се обвързва с консумирания трафик. 

11.3. В точките, определени от Възложителя да предостави безплатно крайни устройства 

/модем, рутер или конвертор/, осигуряващи свързването на неограничен брой работни станции, 

използващи интернет-услугата. 

12. Изпълнителят да осигури възможност за изготвяне на справки на проведените 

разговори от фиксираните номера на Възложителя. 

13. При провеждане на телефонни разговори периодът на първоначално тарифиране 

/неделим период/ да бъде не повече от 30 секунди, а периодът на тарифиране след изтичане на 

неделимия период – 1 секунда. 

 

 

ІІ. При изпълнение на услугата да бъдат спазени следните изисквания за мобилни услуги: 
 

1. Да се предоставят далекосъобщителни услуги - мобилна телефонна услуга клас "GSM" 

(глобална система за мобилни комуникации), чрез обществена далекосъобщителна клетъчна 

мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, необходими за 

дейността на общинска администрация, кметства, кметски наместничества и звената на 

бюджетна издръжка към Община Алфатар , след подаване на заявка от страна на Възложителя, за 

конкретен брой СИМ карти. Посоченият брой карти е само ориентировъчен /прогнозен/, поради 

невъзможността на Възложителя да определи точният им брой и евентуалният брой на 

допълнителните такива. Окончателният им брой ще се уточнява при подаването на заявка до 

Изпълнителя. Предоставените карти да са със същите номера, каквито Възложителят е ползвал 

до датата на сключване на договора и да се включат в корпоративната група.  

2. Корпоративната група на Възложителя включва номинално 46 броя абонати (СИМ 

карти), като този брой може да нараства, или да намалява за срока на изпълнение на поръчката.  

3. СИМ картите ще бъдат на различни корпоративни планове, съгласно нуждите и 

потребностите на различните абонати в корпоративната група. 

4. Ползваните от Община Алфатар  служебни SIM-карти трябва да бъдат включени в 

групата от мобилни номера, като разговорите между абонатите в тази група са безплатни и 

неограничени като брой минути. Тези разговори не се отчитат във включените в месечната такса 

предплатени минути към мрежата на оператора, ако има такива. 

5. Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на цифрова мобилна 

телефонна връзка по стандарт GSM, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други 

услуги, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на оператора, както и 

връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България за абонати 

на Възложителя, организирани в една корпоративна група при следните условия: 

- цените на минута разговор да бъдат еднакви за всички часове на денонощието; 

- тарифирането на абонатите извън корпоративната група да се извършва за всяка 

секунда след първите 60 секунди;  

- да има възможност за определяне на индивидуален лимит за всяка SIM карта; 

- да има възможност за определяне достъпа на всяка SIM карта до различни услуги като 

MMS, WAP, GPRS/UTMS, гласова поща и др. 

6. В обхвата на обществената поръчка се включват всички далекосъобщителни услуги, 

предвидени в стандарт GSM, а именно: 

- стандартни гласови услуги (гласова поща, изчакване и задържане на повикването, 

пренасочване на повикването, ограничаване/забрана на повикванията, конферентна връзка, 

идентификация на повикването /CLIP, CLIR); 

- услуги за осъществяване на спешни повиквания –безплатен достъп на крайните 
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потребители до услугите за спешни повиквания; 

- кратки текстови съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (ММS); 

- международни далекосъобщителни услуги (международен роуминг);  

- уведомяване за пропуснато повикване; 

- услуги по пренос на данни –GPRS,WAP, мобилен интернет, данни и факс; 

-справочни услуги, отнасящи се до абонатните номера, кодове за автоматично вътрешно и 

международно избиране, цени и друга подобна информация, свързана с далекосъобщителните 

услуги на оператора; 

- да осигурява известяване чрез SMS при достиган на 80% от кредитния лимит; 

- други услуги за корпоративни клиенти – съгласно представен от участника списък на 

предоставяните услуги; 

- Възможност за идентификация на входящите и изходящите обаждания и за обратен 

избор на идентифицирания повикващ 

7. Операторът да осигурява на Възложителя възможност за «преносимост на номера» 

включени в корпоративната група на Възложителя. 

8. Операторът да осигурява на Възложителя възможност за провеждане на разговори в 

собствената мрежа на преференциални цени след изчерпване на предоставения брой безплатни 

минути. 

9. Операторът да осигурява на Възложителя възможност за провеждане на разговори с 

крайни потребители на всички  оператори на мобилни и фиксирани мрежи и да включва 

определени безплатни минути към тях, включени в месечната такса. 

10. Услугата следва да позволява по време на действие на договора закупуването на нови 

SIM карти за нуждите на Общината при същите или по-изгодни от договорените условия, със 

срок на действие, съответстващ на сключения договор. 

10.1. Услугата трябва да осигури преференциални цени при закупуване на нови мобилни 

апарати и устройства за пренос на глас и данни. 

 11. Операторът осигурява възможност за провеждане на международни разговори с 

мобилни и фиксирани мрежи. 

 12. Операторът осигурява възможност за провеждане на разговори в роуминг в страни от и 

извън ЕС. 

 13. Операторът да осигури възможност на Възложителя да определя за всяка карта в 

групата различен лимит. 

 14. Възложителят да има възможност да се регистрира с име и парола на интернет сайта на 

Оператора, като по този начин да получава достъп до определени данни – електронна фактура, 

данни за проведени разговори и т.н. 

 15. Операторът да предоставя посочените по –долу услуги както следва: 

-пренос на данни. 

-мобилен интернет чрез WAP, GPRS, EDGE, UMTS или HSDPA. 

-мобилен интернет през 3G USB модем; 

-SMS, MMS. 

 16. Операторът да осигурява възможност на служителите на Община Алфатар  да закупят 

или подпишат нов договор за вече закупени лични SIM карти на тяхно име, да ползват 

преференциални цени и условия за разговори, като разходите бъдат за тяхна сметка. Като тези  

SIM карти да бъдат включени в групата на Община Алфатар и разговорите между всички членове 

на тази група да се тарифират съгласно  т.4 по –горе. 

 17. Операторът да представи възможност на Възложителя да ползва всички услуги, които 

се предлагат от него – както заложените в техническите изисквания, така и допълнително 

предложените от Оператора.  

 18. Операторът до притежава валидно разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс –радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни 

съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS.  

 19. Предлаганите от Оператора цени за минута разговор следва да бъдат еднакви за всички 

часове на денонощието, като тарифирането на абонатите в корпоративната група на Възложителя 
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да се извършва за всяка секунда след първите 60 секунди. 

 20. Операторът следва да осигури безплатно: 

- първоначално свързване към мрежата на мобилния оператор на всички заявени SIM карти; 

- заявените SIM карти; 

- номер по избор за нови Сим-карти; 

- замяна на SIM карта, в случай на кражба, загуба или механично увреждане; 

- подробно месечно извлечение – при поискване от Възложителя; 

- добавяне на нови абонати и изваждане на абонати от корпоративната група; 

- по указание на Възложителя активира и деактивира услуги; 

 21. Операторът да осигурява възможност за безплатен достъп до национални не 

географски номера от типа на „ 0800хххх”. 

 22. Операторът  да осигурява възможност за временно спиране на достъпа до мрежата си 

за посочена от Възложителя SIM карта от корпоративната му група, както и предоставяне на 

изгубен PUK код. 

23. Услугата трябва да осигурява в рамките на 5 работни дни доставката до адреса на 

Възложителя на заявена SIM карта и мобилен апарат, при следните условия. 

 23.1. за безвъзмездно ползване – мобилни GSM апарати към всяка нова SIM карта, в 

зависимост от абонаментния план и възможност за закупуване на мобилни GSM апарати, с 

преференциална търговска отстъпка спрямо актуалната им цена; 

 23.2. да поеме гаранционния и извънгаранционния сервиз на доставените от него GSM 

апарати; 

 23.3. предоставяне на оборотен апарат, при повреда на гаранционен такъв; 

 24. Операторът да посочи център за обслужване, от който безплатно да се получава 

информация за стойността на услугата до момента, интернет достъп, настройки и други. 
 

 

 

Мястото за изпълнение на поръчката е  общинска администрация гр.Алфатар ; кметства: 

с.Алеково,с.Бистра и с.Чуковец ; кметски наместничества :с.Васил Левски,с.Кутловица и с.Цар 

Асен , община Алфатар,област Силистра, Република България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  
 
При избор на за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на 

Община Алфатар при следните обособени позиции:  

1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна 

мрежапо стандарт GSM/UMTS с национално покритие“;  

2. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“.  
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Класирането на офертите по предмета на поръчката се извършва по комплексна оценка изчислена за всяка 

обособена позиция отделно, на база техническата и икономическата оценка на предложенията, като се 

търси икономически най-изгодна оферта.  

До етап, оценка на предложенията  се допускат само участници: 

1.чиито оферти съответстват на списъка по чл.56, ал.1  от ЗОП и напълно с предварително обявените 

от Възложителя условия относно окомплектоваността на офертата 

       2. които отговарят на минималните  изискванията за финансово и икономическо състояние, 

технически възможности и квалификация  подробно описани в документацията за участие. 

     3. за които не са  декларирани налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

       4. чийто  предложения  в оферти  съответстват с условията от образеца на техническата оферта 

       5. чийто   предложения в оферти  съответстват с условията от образеца на ценовата оферта.  
Оферти, които не отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата се 

отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.  
 

Оценка офертите на кандидатите.  

          ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално 

покритие“;  

1:Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта при посочените по-долу 

показатели с тяхната относителна тежест:    

Показатели : Относителна 

тежест 

К1 Тарифен план 1 (разговори извън  корпоративната мобилна 

група -мобилна услуга) 

40%  

К2 Тарифен план 2 (Месечна абонаментна такса за карти с 

разговори в корпоративната мобилна група) 

40%  

К3 Допълнителни услуги и преференции  20%  

 

А.)Тарифен план№1 - K1  

Оценката по този показател е максимум 40 (четиридесет ) точки  
Оценката на К1 се извършва по следните критерии: 

 

Тарифен план 1 –К1 Относителна тежест, в точки 

1. Месечна абонаментна такса –Ц1 50 т. 

2. Брой безплатни минути извън корпоративната група 

към всички национални мобилни мрежи –Ц2 

20 т. 

3. Цена на минута национален разговор към всички 

мрежи в страната – Ц3 

20 т. 

4. Цена на минута за входящи разговори в Роуминг за 

страни от ЕС –Ц4 

5 т. 

5. Цена на минута за изходящи разговори в Роуминг за 

страни от ЕС –Ц5 

5 т. 

 

 

Ц1  - Месечна абонаментна такса – 50 т. 

 Този показател се получава при следната формула: 

Ц1 = 50 х Цма , където  

      Цма / n  

-Цма – най-ниската предложена месечна абонамента такса в лева 

-Цма/n –цената в лева, на участника, чието предложение за месечна абонамента такса се 

разглежда 

 Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 
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критериите за нуждите на изчислението на точките на всичките участници, във формулата се 

използва =0.01 

 

Ц2 –Безплатни минути извън корпоративната група към всички национални мобилни 

мрежи за една СИМ карта -20 т. 

 Този показател с получава по следната формула: 

Ц2 = 20 х ЦбНм/n, където  

    ЦбНм  

ЦбНм/n– брой безплатни минути на конкретния участник  

ЦбНм– най-голям брой предложени минути извън корпоративната група към всички национални 

мобилни мрежи 

 

Ц3 –Цена на минута национален разговор към всички мрежи в страната – 20 т. 

 Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0 лв., то 

той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на всичките 

участници, във формулата се използва =0.01 

Ц3 = 20 х Цнац  ,където 

     Цнац / n 

Цнац – най-ниската предложена цена за национални разговори 

Цнац / n – конкретното предложение на участника за национални разговори, чието предложение 

се разглежда 

Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 

критериите за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва =0.01 

 

Ц4 – Цена на минута за входящи разговори в Роуминг за страни от ЕС – 5 т. 

 Този показател се получава по следната формула: 

Ц4  = 5 х ЦinR  ,където 

     ЦinR / n 

ЦinR  - най-ниската предложена цена за входящи разговори в Роуминг за страни от ЕС 

ЦinR / n –конкретното предложение на участника за входящи разговори за страни от ЕС чието 

предложение се разглежда 

 

Ц5 – Цена на минута за изходящи разговори в Роуминг за страни от ЕС 

 Този показател се получава по следната формула. 

Ц5 = 5 х ЦoutR  ,където 

     ЦoutR / n 

ЦoutR -най-ниската предложена цена за изходящи разговори в Роумиг за страна от ЕС 

ЦoutR / n – конкретното предложение на участника за изходящи разговори за страни от ЕС чието 

предложение се разглежда 

   Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 

критериите за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва =0.01 

 

К1 = Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5 
 

 

 

Б.) Тарифен план№ 2 - К2 

 Оценката по този показател е максимум 40 (четиридесет) точки  
Оценката се извършва по следния критерий: 

 

Тарифен план 2 –К2 Относителна тежест, в точки 
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1. Месечна абонаментна такса за карти  –Ц1 100 т. 

 

Тарифен план №2 ще се използва само за карти с разговори в корпоративната 

мобилна група, същите са безплатни и неограничени. 

Ц1  - Месечна абонаментна такса – 100 т. 

 Този показател се получава при следната формула: 

Ц1 = 100 х Цма , където  

      Цма / n  

-Цма – най-ниската предложена месечна абонамента такса в лева 

-Цма/n –цената в лева, на участника, чието предложение за месечна абонамента такса се 

разглежда 

 Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 

критериите за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва =0.01 

   

К2 = Ц1 

В.) Допълнителни услуги и преференции – К3  

Оценката по този показател е максимум 20 ( двадесет) точки  
Оценката се извършва по следните критерии 
Допълнителни услуги и преференции К3 Относителна тежест, в точки 

1. Безвъзмездно предоставяне на GSM апарати от среден 

клас (100-250лв.) по избор на Възложителя –Кбп 

 60 т. 

2. Такса на мобилен интернет през GSM – МИ 30 т. 

3. Такса за мобилен интернет през 3G USB модем - 

МИusb 

10 т. 

 

Кбп – Показателя Кбп е за общия лимит за безвъзмездно предоставяне на GSM апарати от 

среден клас (100-250лв.) по избор на Възложителя – 60т. 

Оценката се получава по следната формула: 

Кбп= 60 х Emax /n 

        Еmax 

Emax- е най-високия лимит за безвъзмездно предоставяне на GSM апарати /по избор на 

Възложителя/. 

Еmax/n- е предложения лимит за безвъзмездно предоставяне на GSM апарати /по избор на 

Възложителя/ от съответния участник.  

       

МИ-такса на мобилен интернет през GSM с Включен трафик за данни на максимална скорост 

512 MB, След достигане на тези обеми, скоростта да не се ограничава на по малко от 64 Kbps – 

30т.  

 МИ= 30 х Мби 

                 Мби/n 

 

Мби –е най-ниската предложена месечна такса 

Мби/n – предложена месечна такса на х-тия участник 

Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 

критериите за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва =0.01 

 

МИusb-такса на мобилен интернет през 3G USB модем с Включен трафик за данни на 

максимална скорост 2,5 GB, След достигане на тези обеми, скоростта да не се ограничава на по 

малко от 128 Kbps – 10т.  

 МИusb= 10 х Мбиusb 
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                       Мби/nusb 

Мбиusb –е най-ниската предложена месечна такса през 3G USB модем 

Мби/nusb – месечна такса на х-тия участник през 3G USB модем 

 Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 

критериите за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва Мбиusb =0.01      

 

К3 = КИ++Кбп+МИ+МИusb 

 

2 Класирането се извършва  на база комплексен коефициент К –комплексно, получено от сумата на 
стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: 

 

КО = К1x40% + К2x40% + К3x20%  

 

Където К1 се означава сбора от точки по тарифен план 1, а К2 сборът от точки по тарифен 

план 2 и  К3 сборът от точки по тарифен план 3 . 

Участникът получил най-висок резултат по посочените критерии се класира на първо 

място.  

          ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Предоставяне на далекосъобщителни 

услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“.  
 

1.:Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта при посочените по-
долу показатели с тяхната относителна тежест: 

ПОКАЗАТЕЛИ/КРИТЕРИИ:  Относителна тежест,  

1. Месечна абонаментна такса за всички телефонни 

постове–МА 

50 % 

2. Безплатни минути извън корпоративната група към 

всички национални мобилни мрежи –МД 

 10 % 

3. Цена на минута разговор на телефонен пост към 

национални мобилни  мрежи в страната  извън 

безплатните минути– МБ 

10 % 

4. Брой безплатни минути месечно на телефонен пост 

извън корпоративната група към фиксираната мрежа на 

оператора –МО  

10 % 

5. Брой безплатни минути месечно на телефонен пост 

извън корпоративната група към всички национални 

фиксирани оператори –МД2 

10 % 

6. Цена за минута изходящ селищен разговор към 

географски фиксирани мрежи -С 

5 % 

7. Цена за минута изходящ междуселищен разговор към 

географски фиксирани мрежи -МС 

5 % 

 

МА- Цена на месечен абонамент общо за всички телефонни постове(РOTS). 

 Цената за месечен абонамент (за 46 броя телефонни поста – POTS) се формира от 

месечните абонаменти, които ще се изискват за предоставяне на фиксираните услуги. Не се 

допускат еднократни цени за инсталиране и активиране услугите, както  и за откриване и 

закриване на телефонни постове. 

 При предложена цена МА до 900лв., участникът получава максимален брой точки – 50, а 

за останалите предложения се прилага формулата: 

МА = 50 х MAmin , където  

            MA  n  

MAmin –най –ниска предложена абонаментна цена в лева.  
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Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 

критериите за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва =0.01 . 

МАn –месечна абонаментна цена на участника, чието предложение се оценява. 

Допустим максимален размер на МА = 900 лв. 

 

 

МД –Брой безплатни минути месечно извън групата на телефонен пост към всички 

мобилни мрежи (общ пакет) – 10 т.  

 Този показател с получава по следната формула: 

МД = 10 х МДn, където  

       MДmax  

МДn – брой безплатни минути на участника, чието предложение се оценява; 

MДmax – най-голям брой безплатни минути 

 

 

МБ – Цена на минута изходящ разговор на телефонен пост към национални мобилни  мрежи в 

страната  извън безплатните минути – 10т. 

 

 В ценовото предложение да бъдат посочени: 

-цена за разговори към собствената мобилната мрежа  

-цена за разговори към всичка мобилната мрежа  

 

МБ = 10 х МБmin  ,където 

     МБ / n 

МБmin – най-ниската предложена цена за национални разговори 

МБ/ n – конкретното предложение на участника за национални разговори, чието предложение се 

разглежда 

 

Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 

критериите за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва МБ min =0.01. 

 

МО - Брой безплатни минути месечно на телефонен пост извън корпоративната група към 

фиксираната мрежа на оператора –10 т. Максималния брой минути за разговорна линия, който 

Възложителя ще оцени е 44000 минути. 

МО = 10 х МОn       , където 

        MOmax 

MОn – брой безплатни минути на участника, чието предложение се разглежда; 

MOmax – най-голям брой безплатни минути; 

 Ако участника е предложил 0 минути, то той не получава точки по този критерии, а за 

нуждите на изчислението на точките на другите участници във формулата се използва  

МО =1 

 

МД2 -Брой безплатни минути месечно на телефонен пост извън корпоративната група към 

всички  национални фиксирани оператори –10т.  

МД2 = 10 х МДn2   , където 

          MДmax2 

МДn2- брой безплатни минути на участника, чието предложение се оценява; 

MДmax2 –най-голям брой безплатни минути; 

 Ако участникът е предложил 0 минути, то той не получава точки по тези критерии, за 

нуждите на изчислението на точките на другите участници във формулата се използва 
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Мn =1 

 

 

С – Цена за минута изходящ селищен разговор към географски фиксиран номер извън 

предложените безплатни минути – средно аритметична стойност между цена за селищен 

разговор в собствена мрежа и цена за селищен разговор към мрежи на всички фиксирани 

оператори, максимален брой точки – 5 т. 

В ценовото предложение да бъде посочена: 

 - цена за селищен разговор в собствена мрежа 

 - цена за селищен разговор към мрежи на всички фиксирани оператори 

С = 5 х Cmin   , където 

      Cn 

Cmin –най –ниска предложена цена;  

Cn –цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява;  

 Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 

критериите за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва Cmin=0.01.  

 

МС – Цена за минута изходящ междуселищен разговор към географски фиксиран номер 

извън предложените безплатни минути – взема се средно аритметична стойност между цена за 

междуселищен разговор в собствена мрежа и цена за междуселищен разговор към мрежи на 

всички фиксирани оператори, максимален брой точки – 5т. 

В ценовото предложение да бъде посочена: 

 - цена за селищен разговор в собствена мрежа 

 - цена за селищен разговор към мрежи на всички фиксирани оператори 

МС = 5 х МCmin   , където 

         МCn 

МCmin –най –ниска предложена цена;  

МCn –цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява;  

 Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., по някой от 

критериите за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва  Cmin0.01.  

 

  2 Класирането се извършва  на база комплексен коефициент К –комплексно, получено от сумата на 
стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: 

КО = МА+МД+МБ+МО+МД2+С+МС 

 

Участникът получил най-висок резултат по посочените критерии се класира на първо 

място.  

 

Общи указания: 

 

Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до втори знак след десетичната запетая.  

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидни ще бъдат единичните 

цени на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена ще бъде 

приведена в съответствие с единичните цени на офертата. При несъответствие между цената 

посочена в цифри и записа й с думи, за валиден ще се счита записа с думи 

 

Неприемливо е предложение с различни цени за разговори в различните часове от деня 

или дни от седмицата.  

 

                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР               
                                                                                                        /Йорданка Узунска/ 
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Д О Г О В О Р 

  

Днес, ..………… 2012 год., в гр. Алфатар , между: 

1. ОБЩИНА АЛФАТАР, гр.Алфатар, обл.Силистра, ул. „Йордан Петров” 

№ 6, ЕИК /Булстат/ 000 565 359 Ю, представлявана от Йорданка Радева 

Узунска– Кмет на Общината и Величка Стефанова Инджова – 

Гл.специалист „ФСД”, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  и 

 

2.“................. със седалище в гр. .............и адрес на управление ..........ЕИК 

/Булстат/, представлявано от ................. – Изпълнителен директор, , ЕГН 

:...... с ЛК  ИЗДАДЕНА НА ............ г. от МВР-..., , наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

  

Въз основа на Заповед №РД                 2012 г. на Кмета на Община 

Алфатар, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е избран за изпълнител на обществена 

поръчка за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и 

мобилни/, за нуждите на  Община Алфатар  , се сключи настоящият 

договор:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: Възложителят възлага, а 

Изпълнителят приема да предостави далекосъобщителни услуги 

/фиксирани и мобилни/ за нуждите на Община Алфатар (наричани за 

краткост в договора „Услуга”), съгласно ценовото и техническо 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия 

договор (Приложения №7 и №8). 

 

Изпълнителят осигурява тези услуги посредством осигуряване на 

достъп до собствената му обществена мобилна и фиксирана мрежа с 

национално покритие. 

 

  II. МЯСТО И СРОК НА ДОГОВОРА:  
1. Мястото на предоставяне на Услугата, предмет на настоящата 

обществена поръчка, е територията на РБ и в чужбина, чрез предоставяне 

на услугата «роуминг», както и сградата, ползвана от администрацията на 

Община Алфатар , кметства, кметските наместничества и учрежденията на 

бюджетна издръжка. 

 

  2. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 
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.................. (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 

двустранен приемо-предавателен протокол за готовност за предоставяне на 

Услугата. Срокът за подписване на приемо-предавателния протокол за 

готовността за въвеждане в действие на Услугата, респективно преноса на 

ползваните номера, в случай на необходимост от пренасяне в мрежата на 

Изпълнителя е до 1 /един/ месец от датата на сключване на Договора.  

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пренесе номерата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в своята мрежа, в случай на необходимост от пренасяне, 

и да започне предоставянето на услугите до ....(  )календарни дни от датата 

на сключване на договора. 

 

 

 

 

ІІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ: 

1. Видът, цените за съответните услуги и тяхното формиране са 

съгласно Ценовото предложение - Приложение № ............... и 

преференциалните условия, предложени от участника, което е неразделна 

част от настоящия договор. Общата цена на договора е в зависимост от  

сбора на тарифните планове и предложените допълнителни услуги и 

преференции. 

 

2. Цените по т.1 включват възнаграждението и всички разходи на 

Изпълнителя за изпълнението на услугите, предмет на настоящия договор. 

 

3. Плащанията по настоящия договор ще се извършват ежемесечно в 

български лева, след представяне на фактура за предоставените и 

ползваните през предходния месец услуги и детайлизирана сметка, 

съдържаща най-малко следната информация: фактурите да съдържат 

информация за период на фактуриране, месечни абонаметни такси 

/включително интернет/, отделно калкуриране на изразходваните 

безплатни минути (ако има такива), по направления, вид на услугата, 

стойност на услугата, продължителност и стойност на проведените 

телефонни разговори според вида им –селищни, междуселищни, 

международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа), 

както и при поискване детайлизирана справка за изходящи разговори – за 

всеки проведен разговор от всеки абонатен номер, включително и за 

номерата с автоматичен вход. Размер на данъчните начисления върху 

сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в 

абсолютни стойности, общ размер на дължимата сума без ДДС и с ДДС, 

издадени от Изпълнителя, с банков превод по посочената от 

Изпълнителя банкова сметка, както следва:  

IBAN ……………………………………….. 

BIC ………………….. при ……… 

Стойността на договора подлежи на данъчно облагане, включително 

ДДС, съгласно приложимото законодателство на Република България. 
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Разплащането по договора ще става със бюджетни средства  на 

Възложителя. 

Стойността на договора подлежи на данъчно облагане, включително ДДС, 

съгласно приложимото законодателство на Република България. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1. Възложителят има право:  
1.1. да ползва услугите в параметрите, регламентирани в настоящия 

договор и Общите условия на Изпълнителя. 
1.2. по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на 

настоящия договор и качеството на извършваните услуги, без с това да 

възпрепятства работата на Изпълнителя и оперативната му 

самостоятелност; 
1.3. по всяко време да получи информация от Изпълнителя относно 

дължимите от него суми за използваните услуги по настоящия Договор; 
1.4. да изисква от Изпълнителя да изпълни възложените услуги в 

срок без 
отклонение от поръчката, без недостатъци; 

1.5. при съществени отклонения от поръчката, наличието на 

недостатъци и некачествено извършени услуги  Възложителят има право 

да поиска намаление на възнаграждението и цените, посочени в ценовото 

предложение, съразмерно с намалената стойност и годност на извършената 

работа. 

 

2. Възложителят е длъжен да заплаща в срок цените, дължими за 

ползваните по настоящия договор услуги по реда и при условията, 

посочени в същия. 

2.1. Възложителят се задължава да определи и оправомощи лице за 

осъществяване на връзка с представители на Изпълнителя и за подписване 

на приемо-предавателни протоколи и/или други необходими документи за 

доставяне на Услугите по Договора. 

 

3.. Изпълнителят има право: 
3.1. да изисква от Възложителя необходимото съдействие при 

изпълнение на услугите,възложени с настоящия договор; 
3.2. да получи договореното възнаграждение при условията и в 

сроковете на настоящия Договор. 
 
4. Изпълнителят е длъжен: 
4.1. да изпълнява услугите, предмет на настоящия договор качествено, 

в определените срокове и в съответствие с действащата нормативна уредба 
в Република България и с  условията и изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията за участие в процедурата за възлагането на 
настоящата обществена поръчка. 

4.2. да предостави на Възложителя необходимите документи и 
материали, свързани с настоящия договор с необходимото съдържание за 
използването й по предназначение; 

4.3. да уведомява своевременно съответните представители на 
Възложителя за 
всички промени в статута на дружеството до изтичане срока на Договора. 
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4.4. трябва да притежава и поддържа валиден сертификат ISO 

9001:2008 или еквивалент, по предмета на поръчката, издаден от 

акредитиран орган по сертификация.  

4.5. Участникът трябва да покрива 95 % от територията на РБ и 

достатъчен брой базови станции на територията на Възложителя с цел 

максимално покритие. При липса на покритие в някои от населените места 

на територията на Община Алфатар, Изпълнителят се задължава да 

осигури покритие на Мрежата в срок от два месеца от датата на писмено 

уведомяване от страна на Възложителя. 

 

V. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОГОВОРА: 

1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор 

задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 

0,3 % от стойността на договора.  

 

2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор 

задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 

0,3 % от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено 

изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят 

заплаща неустойка на Възложителя в размер на 0,3 % от стойността на 

некачествено извършените работи. 

 

3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор 

задължения Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от  

0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен 

ден, но не повече от общо 0,3 % от цената на договора. 

 

4. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 

изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на 

основание на настоящия договор. 

 

5. Възложителят извън санкциите по т. V.1, V.2 и V.3, от настоящия 

договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката при 

прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;  

 

6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 

………………/словом/ лева и се връща на Изпълнителя в срок от 5 (пет) 

работни дни от изтичане на срока на настоящия договор и отправено 

писмено искане за това от Изпълнителя, без да се дължи лихва. 

7. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя 

да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати 

ползи, съгласно действащото законодателство в Република България. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

1. Настоящият договор се прекратява: 
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1.1. с изтичане на срока му; 

1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

1.3. едностранно от Възложителя, без предизвестие,  при 

неизпълнение на задълженията отстрана на Изпълнителя, регламентирани 

в настоящия договор. 

 

2. Възложителят може да прекрати договора, при наличието на 

обективна невъзможност да изпълнява задълженията си или ако в резултат 

на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 

изпълни своите задължения В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на 

договора..  

 

 

 

 

       3.Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, 

освен когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 

a) промяна в сроковете на договора; 

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка или услуга, 

когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване 

стойността на договора; 

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на 

възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени 

количества или отпадане на дейности; 

VІІ. КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА 

Чл. 1 (1) В случай на проблеми с предоставянето на услугата 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предприеме действия по установяване на 

проблема и неговото отстраняване до 2 работни часа от получаване на 

заявката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови нормалното 

ползване на услугата до един работен ден за областните градове и до два 

работни дни за останалите населени места в които има служби на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от момента на подаване на заявката. 

Моментът на подаване на заявката се удостоверява с дата върху 

заявката, когато е на хартиен носител, а при подаване на заявка по 

електронен път, с разпечатка от електронната система.  

Заявката за отстраняване на възникнали проблеми се подава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в режим 24 часа в денонощието, 

седем дни в седмицата, 365 дни в годината (24*7*365) по следните канали: 

1. На тел. _______________________; 

2. e-mail: _______________________; 

3. web: _________________________. 

4. Заявки за възникнали проблеми се прави от оторизирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица. 
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VIIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

 

2. Страните се съгласяват, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, при 

възникнали имуществени спорове между тях при или по повод 

изпълнението на настоящия договор, да ги отнасят за разрешаване пред 

компетентния съд. 

 

3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя 

от проведената процедура. 

 

4. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала й известна при или 

по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното 

изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, 

техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с 

ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 

характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило 

не се прилага по отношение на задължителната информация, която 

Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки 

съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

 

5. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 

следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка 

от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване 

на промяната. 

 

6. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор 

са както следва: 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                  За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

               ОБЩИНА АЛФАТАР:                                  
7570, гр.Алфатар, обл.Силистра                         

ул. „Йордан Петров” № 6                                       

Име:     Йорданка Узунска                    Име:   

Тел:      086 / 811 610                                         Тел:      

Факс:   08673 / 2608                                        Факс:      

Е-mail: obshtina_alfatar@abv.bg               Е-mail:   

 

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да 

уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко 

изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на 

изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес. 

 

 

 



Одобрявам:                                                                                                                                       Съгласувал:         
/Йорданка Узунска –кмет на Община Алфатар /                                                                                                                 /Златко Куртев- юрист 

Публична покана  с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на 

Община Алфатар. ..                                                                                            .                                                37 / 54 

 

1. Неразделна част от настоящия договор са: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация, изготвена от 

Възложителя. 
Приложение № 2 – Оферта - Ценово предложение вх. № ........ на 
Изпълнителя. 

 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни 

екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 

______________________    ___________________ 

Йорданка Узунска                                                     

Кмет на Община Алфатар     

        

 

–––––––––––––––––––––– 

Величка Инджова 

Гл.специалист „ФСД” 

 

Съгласували:  

1. Златко Куртев      юрисконсулт:   

 
2. Павлина Друмева –Директор Д ”ОА”  

   при Община Алфатар                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одобрявам:                                                                                                                                       Съгласувал:         
/Йорданка Узунска –кмет на Община Алфатар /                                                                                                                 /Златко Куртев- юрист 

Публична покана  с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на 

Община Алфатар. ..                                                                                            .                                                38 / 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образци за участие в процедурата 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

№1 Списък на документите  

№2 Административни сведения  за участника 

№3 Декларация за запознаване с обстоятелства от значение за поръчката и 

приема условията в проекта на договор 

№4 Декларация за спазване на условията за изпълнение на поръчката 

№5 Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП  

№6 Декларация за Единния идентификационен код (ЕИК) 

№7 Техническа оферта 

 Приложение №1 Методология за изпълнение 

№8 Ценова оферта 

 Приложение №1 финансово предложение  

№9 Справка за оборота от услуги  за предходните три години 

№10 Списък на  договорите за услугите , изпълнени през последните 3 години 
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Образец 1 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИКА                                

 

№ Съдържание 

Вид на документа 

/оригинал или заверено 

копие/ и брой страници на 

всеки документ
1
 

1.  
Заявление  

 

2.  
Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1 

 

3.  
Административни сведения  за участника - Образец № 2 

 

4.  
Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката и приема условията в проекта на договор – Образец № 3 
 

5.  
Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за 

изпълнение на поръчката – Образец № 4  

6.  

Документи за правосубектност на участника: 
 

декларация за Единния идентификационен код (ЕИК) на участника - Образец 

№6  

копие от документ за регистрация на участника по ЗДДС, ако е регистриран. 
 

7.  
Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП – 

Образец № 5 / 
 

8.  

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника, 

включително: 

Копие от баланс и отчет за приходите и разходите от годишния финансов 

отчет за всяка една от последните три финансово приключени  години (в 

съответствие със сроковете, регламентирани в ЗС),оформени съгласно 

изискванията на ЗС заверени от участника 
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№ Съдържание 

Вид на документа 

/оригинал или заверено 

копие/ и брой страници на 

всеки документ
1
 

Справка за оборота от услуги за предходните три финансово приключени  

години (в съответствие със сроковете, регламентирани в ЗС),  оформени 

съгласно изискванията на ЗС заверени от участника, съгласно Образец №9. 

 

 
 

9.  
Доказателства за техническите възможност за изпълнение на обществената 

поръчка, съгласно настоящите Указания за участие, а именно:   
 

 Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните 

3 години, съгласно Образец №10, придружен от препоръки за добро 

изпълнение за обектите  

 Заверени от кандидата копие на съответните сертификати по ISO 

9001:2008 (или еквивалент), 

 Разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – номера за осъществяване на обществени 

електронни съобщения чрез обществена електронна 

съобщителна мрежа и предоставне на фиксирана телефонна 

услуга издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. 

Представено в нотариално заверено  копие. 

 Индивидуална лицензия издадена от Държавната комисия по 

далекосъобщенията за предоставяне на далекосъобщителни 

услуги, с национално покритие чрез мобилна клетъчна мрежа 

, по стандарт на GSM валидна до 31.12.2013г. Представена в 

нотариално заверено  копие. 

 

10.  

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се 

представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му 

за съдебна регистрация); 

 

11.  
Проект на договор - не се попълва, но се парафира на всяка страница; 

 

12.  
 

 

 
 

 

 

 

Дата,………………2012 год.                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Относно: Участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община 

Алфатар  
Долуподписаният_________________________________________ с ЕГН:_______________ 

                                   /име, презиме, фамилия/ 

с л.к. № _________________ издадена на ___________________ от ____________________. 

В качеството си на :____________________________________________________________. 

(управител,изпълнителен директор,член на ръководния орган,упълномощен представител и др.) 

Съгласно 

пълномощно_________________________________________________________________ 

На фирма:____________________________________________________________________. 

ЕИК(БУЛСТАД)________________________________Дан.№_________________________ 

Със седалище и адрес на управление:_____________________________________________. 

 Госпожо КМЕТ, 
 След като се запознах с условията, изготвих предложението си и Заявявам желанието си за 

участие обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на 

далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община Алфатар  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ” ................................................................... 
 

Дата,………………2012 год.                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ №2 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 

 

1. Наименование на участника ……………………………………………… 

 

2. Координати: 

Адрес:…………………………………………………………………………… 

Телефон № …………………………. 

Факс: ………………………………... 

Е-mail: ………………………………. 

 

3. Лице, представляващо участника: ………………………………………… 

(трите имена) 

 

………………………………………………………………………….……….. 

(данни по документ за самоличност) 

 

…………………….……….…………………………………………….……… 
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(длъжност)  

 

4. Лице за контакти:.……….…………………………………………………… 

(трите имена) 

 

…………………….……….…………………………………………….……… 

(длъжност)  

 

Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………………………………. 

 

5. Обслужваща банка……………………………………………………….…... 

(наименование на обслужващата банка)  

 

…………………………………………………………………………………… 

(адрес на банката)  

 ………………………………………………………………………………………………………

……... 

(IBAN сметка, BIC код на банката) 

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………... 

 

 

Дата,………………………..                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ № 3 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

Подписаният .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(трите имена)  

…………………………………………………………………………………………………. 

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 

(длъжност)  

 

на участник: ……………………………………………………………………… …  

(наименование на участника)  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ  

1. съм запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за 

участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община 

Алфатар” 

2.Проучих подробно и се запознах с документация, и всякаква друга информация, 

свързана с възлагане на обществена поръчка, която ми е необходима за изготвяне 

на оферта по горепосочената процедура.  

3. Приемам условията в проекта на договор  
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Дата,………………………….                               ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

 

   

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ   № 4                                      

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 Подписаният .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(трите имена)  

…………………………………………………………………………………………………. 

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 

(длъжност)  

 

на участник: …………………………………………………………………………  

(наименование на участника)  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 1.   Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.  

2.  Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически 

норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че 

същата ми бъде възложена.  

3.  Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 

данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в 

процедурата   за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ „Избор на 

изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за 

нуждите на Община Алфатар” обособена позиция................................. 

 

 

Дата,………………………..                               ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ № 5                                                                     

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
                                   

По чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 

 

 Подписаният ………………………….……………………………..…………..…….. 

(трите имена) 

л.к.№……………..……….….…..… издадена на   ……………...………………….……год. 

от…………………..…., град………………………………………………………………….. 

жител на гр. ………………………………община…………….…………………………….. 

адрес: гр. …………………………………..община …………………………………….…… 

ул. …………………..…………………..№……бл.№…………, ап. ………, ет. ……………. 

 

В качеството си на ……….……….………………....………….………………  

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите) 

 

на ……………………………………………………………………………………………..… 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не сам осъден с влязла в сила присъда за: 

за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

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

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

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

2. Не сам лишен от право да упражнява търговска дейност или определена професия. 

3. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност. 

4. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност. 

5. Представляваното от мен юридическо лице не е сключило извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. 

6. Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на съда. 

7. Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си. 

8. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация. 

9. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата или към 

община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган /  представляваното от мен юридическо лице има 

парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване 

на тези задълженията. 

10. Представляваното от мен юридическо лице няма член на управителен или контролен орган, 

както и временно изпълняващ такава длъжност, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 

от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация.   

11. Като член на управителния/контролен орган, който представлявам, не съм сключвал договор с 

лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

12. Представляваното от мен юридическо лице няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе 

обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

   

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

Дата,……………………….                               ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

 

 

Забележки:  
 

Декларацията се попълва от представителите на участниците когато юридическите 

лица са установени / регистрирани в България. 

Когато членовете на управителния орган на дружеството са повече от едно лице, 

декларацията се попълва от всички членове на управителния орган, а в случай че членове са 

юридически лица – декларацията се попълва от всички техни представители в съответния 

управителен орган. Декларация следва да бъде попълнена и подадена и от всички лица, визирани 

в разпоредбата на чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно 

лице или техни обединения, декларациите се представят и в превод. 

По отношение на обстоятелствата в точка 9, декларатора избира, това 

обстоятелство, ще декларира и посочва само него. 
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 ОБРАЗЕЦ   № 6                                    

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за Единния идентификационен код (ЕИК)  
 

  

Подписаният .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(трите имена)  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 

(длъжност)  

 

на участник: …………………………………………………………………………  

(наименование на участника)  

ДЕКЛАРИРАМ,  

 представлявания от мен участник / 

изпълнител (ненужното се задрасква) е вписан в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията,  

с Единен идентификационен код (ЕИК) ............................................. . 

 

Дата,…………………………….                               ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

 

Забележка:  
Декларацията се попълва и от всеки член на участника-обединение,както и от всеки 

подизпълнител. 
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ОБРАЗЕЦ № 7 

 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 

ДО: 

 КМЕТА 
НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

                                              ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Относно:  Участие в обществена поръчка по реда на на Глава осма „а” от ЗОП, чл.101а, ал.2 от 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с 

предмет: „„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани 

и мобилни/, за нуждите на Община Алфатар” обособена позиция................................. 

ОТ:................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 

с адрес: ........................................................................................................................................  

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: .................................................... 

представляван от ................................................................................................................................ 

(трите имена и длъжността на представляващия) 

 

                           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото ЗАЯВЯВАМЕ, че предлагаме да изпълним обявената от Вас обществена поръчка с 

предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и 

мобилни/, за нуждите на Община Алфатар обособена 

позиция..............................................................  в  съответствие с поставените от Вас изисквания в 

документацията по настоящата поръчка и приложимите нормативни актове. 

Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие със заложените в 

техническите и функционални изисквания и специфични условия към документацията за участие 

и условията на проекта на договора. и  приложимите нормативни актове 

Потвърждавам, че срокът за изпълнение на  настоящата поръчката е ...../...../ месеца от 

датата на подписване на приемо-предавателен протокол за готовността за предоставяне на 

услугата. 

 

 

 

Срокът за подписване на приемо-предавателния протокол за готовността за въвеждане в 

действие на Услугата, респективно преноса на ползваните номера, в случай на необходимост от 

пренасяне в мрежата на Изпълнителя е до ...(...) календарни дни  от датата на сключване на 

Договора. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 

до изтичане на 90  (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за представяне на 

офертите. 
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Предложените от нас доставки, които ще извършим в изпълнение на поръчката са описани в 

Приложение№1  на Техническата оферта  

      - Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

      - Българските, европейските и международните норми и стандарти, свързани настоящата 

поръчка§. 

       - Договор за изпълнение на обществената поръчка  

 

Дата:………………..                                                       Подпис и печат: … 

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

на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на предмета 

на поръчката, посочени в  документацията. 
  

         

Дата,……………………...г.    ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….   

      

 

 

 

Приложение 1 към ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

 

Техническа оферта – подготвя се от участника по образеца №8 от настоящата документация при 

съблюдаване на техническото задание, изискванията на офертата и условията за изпълнение на 

поръчката. Техническото предложение следва да съдържа  кратко описание на организацията, 

методологията и начина на изпълнение на поръчката , сертификати за качество,контрол на 

услугите . 

 

 

 

 

 

Настоящото приложение е неразделна част от ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА. 

 

Дата,……………………...г.    ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ № 8 

          

 

Ц Е Н О В А   О  Ф  Е  Р Т  А 

ДО: 

 КМЕТА 
НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

Относно: Участие в обществена поръчка по реда на на Глава осма „а” от ЗОП, чл.101а, ал.2 от 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с 

предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и 

мобилни/, за нуждите на Община Алфатар ” обособена позиция................................. 
 
ОТ:................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 

с адрес: .................................................................................................................... ....................  

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: .................................................... 

регистриран по ф.д. № .......................... / ..........г. по описа на ................................. .......съд,  

Дан.№ ......................................................... ,  ЕИК: ..................................................... ...,  

Регистрация по ДДС: ............................................................................................ ..................... 

представлявано от ……………………………………………………………………. , 
длъжност……………………………………………………………………………… 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас   обществена 

поръчка за Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и 

мобилни/, за нуждите на  Община Алфатар   
1.. Предлаганият от нас начин на плащане е съгласно проекта на договора. 
2. Други предложения от участника:  
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

     3.Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка, а именно: 

..................................................................................................................................... 

 Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 

изтичане на ..... (.............)календарни дни включително от крайната дата за представяне на 

офертите.  
 

След като бъда допуснат до участие в предлагам в качеството си на изпълнител, следните 

размери на обявените състезателни елементи/критерий  ПРЕДСТАВЕНИ  В : 

Приложение 1  «финансово предложение»към ЦЕНОВАТА ОФЕРТА 

 

Дата,………………...........   



Одобрявам:                                                                                                                                       Съгласувал:         
/Йорданка Узунска –кмет на Община Алфатар /                                                                                                                 /Златко Куртев- юрист 

Публична покана  с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на 

Община Алфатар. ..                                                                                            .                                                52 / 54 

                                                                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

 

Приложение 1 «финансово предложение» към ЦЕНОВАТА ОФЕРТА  

 

Ф И Н А Н С О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
Относно: Участие в обществена поръчка за Избор на изпълнител за предоставяне на 

далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на  Община Алфатар  

обособена позиция.................................  
От:...................................................................................................................................................,  

(наименование на участника) 

представляван от ........................................................................................................... 

След като бъда допуснат до участие в обществена поръчка предлагам в качеството си на 

изпълнител, следните размери на обявените състезателни елементи/критерий: 

Обособена позиция №1  
Показатели    

А.)Тарифен план№1 - K1 МЯРКА  СТОЙНОСТ 
1. Месечна абонаментна такса –Ц1 ЛВ  

2. Брой безплатни минути извън корпоративната група към всички 

национални мобилни мрежи –Ц2 

БР  

3. Цена на минута национален разговор към всички мрежи в страната – Ц3 ЛВ  

4. Цена на минута за входящи разговори в Роуминг за страни от ЕС –Ц5 ЛВ  

5. Цена на минута за изходящи разговори в Роуминг за страни от ЕС –Ц6 ЛВ  

Б.) Тарифен план№ 2 - К2   

1. Месечна абонаментна такса  за карти –Ц1 ЛВ  

В.)  Допълнителни услуги и преференции - К3   

1. Безвъзмездно предоставяне на GSM апарати от среден клас (100-250лв.) 

по избор на Възложителя –Кбп 

БР  

2. Такса на мобилен интернет през GSM – МИ ЛВ  

3. Такса за мобилен интернет през 3G USB модем - МИusb ЛВ  

 

 

 

Обособена позиция №2  

   

1. Месечна абонаментна такса за всички телефонни постове–МА ЛВ  

2. Безплатни минути извън корпоративната група към всички национални 

мобилни мрежи –МД 

БР.  

3. Цена на минута разговор на телефонен пост към национални мобилни  

мрежи в страната  извън безплатните минути– МБ 

ЛВ  

4. Брой безплатни минути месечно на телефонен пост извън 

корпоративната група към фиксираната мрежа на оператора –МО  

БР  

5. Брой безплатни минути месечно на телефонен пост извън 

корпоративната група към  всички национални фиксирани оператори –

МД2 

БР  

6. Цена за минута изходящ селищен разговор към географски фиксирани 

мрежи -С 

ЛВ  

7. Цена за минута изходящ междуселищен разговор към географски 

фиксирани мрежи -МС 

ЛВ  

 

Забележка: Предложенията се изготвя съгласно условията за участие а именно: 
             1.цените се посочват в български лева; 

              2.всички данъци,такси и други налози в това число и такива като наеми за ползване на автобусни спирки по 

маршрута, дължими от офериращия по договора се включват в ставките и цените на подадената 

оферта; 

            3.цените са с включени всички разходи плюс ДДС и плюс печалба 
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Дата,………………...                                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

Настоящото приложение е неразделна част от ЦЕНОВАТА ОФЕРТ 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 9 

 

СПРАВКА ЗА ОБОРОТА 

от услуги  за предходните 3 финансово приключени  

години.  
 

 

 

От:...................................................................................................................................................,  
(наименование на участника) 

представляван от  

...............................................................................................................................................,  
(трите имена и длъжността на представляващия)

 

                                             ДЕКЛАРИРАМ следния: 

 

Оборот от услуги  през предходните 3 финансово  приключени  години (в съответствие със сроковете, 
регламентирани в ЗС),: 

               г.                 г.                  г. 

Оборот (приходи от 

продажби) 

(лв.) 

   

 

Дата,………………...........   

                                                                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ № 10 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за основните договори за услуги , изпълнени през последните 

3 години 

 

От:...................................................................................................................................................,  
(наименование на участника) 

представляван от  

...............................................................................................................................................,  
(трите имена и длъжността на представляващия)

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

следните основните договори за услуги , изпълнени през последните 3 календарни години 
(2009, 2010 и 2011): 

 

№ Възложител 

(Име, Лице за 
контакти и телефон) 

Обект 

Име, Местоположение, 
Вид 

Стойност на 
договора (лв.) 

Период на 
изпълнение 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

 

 

Дата,………………...........   

                                                                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

 

 


