
BG-София 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Изх. № РД-02027-33/23.04.2015 г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Министерство на туризма, ул. Съборна № 1, За: Красимира Карчева, Р България 1000, 

София, Тел.: 02 9046812, E-mail: K.Karcheva@tourism.government.bg 

Място/места за контакт: Министерство на туризма 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tourism.government.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://profilnakupuvacha.com/1701,10616. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

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

свързани специализирани услуги и доставки по ползването на обществени електронни 

мобилни мрежи на територията на Република България и в чужбина, както следва: - 

Осигуряване възможност за провеждане на безплатни разговори между абонатите в 

група; - Осигуряване възможност за провеждане на разговори на абонатите в мрежата 

на доставчика; - Осигуряване възможност за провеждане на разговори на абонатите с 

потребители на други мобилни мрежи; - Осигуряване възможност за провеждане на 

разговори на абонатите с потребители на фиксирани мрежи; - Осигуряване възможност 

за провеждане на международни разговори на абонатите с мобилни и фиксирани мрежи 

; - Осигуряване възможност за провеждане на разговори на абонатите в роуминг; - 

Осигуряване възможност за изпращане и получаване на кратки съобщения (SMS) на 

абонатите в групата; - Осигуряване възможност за достъп до мобилен интернет чрез 

дейта SIM карти на абонатите в групата; - Осигуряване възможност за достъп до 

мобилен интернет чрез мобилни телефонни апарати; - Осигуряване възможност за 

добавяне на нови SIM карти към групата и съответно отказ от вече съществуващи 

такива; - Възможност за временно спиране на достъпа до мрежата на SIM карта; - 

Възможност за безплатно получаване на изгубен PUK-код; - Безплатна регистрация на 

всички SIM карти; - Осигуряване на 10 броя безвъзмездни устройства за пренос на 

данни и 10 броя SIM карти за тях с пакет за неограничен мобилен интернет с включен 1 

GB трафик на максимална скорост, като след изчерпването му, скоростта да се 
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ограничава до 128 Kb/sek; - Всички крайни устройства закупени или предоставени 

безвъзмездно, трябва да са без поставени ограничения за работа както в мрежата на 

оператора, така и в мрежите на останалите предприятия осигуряващи аталогична 

съобщителна услуга на територеята на страната; - Предложените цени не могат да 

бъдат по-високи от официалните минимални цени обявени от съответния участник и 

посочени в актуалната ценова листа за корпоративни клиенти; - Осигуряване на 

възможност за закупуване на GSM апарати и други мобилни устройства с отстъпка от 

актуална официална ценова листа на оператора; - Възложителят да има възможност да 

ползва всички услуги, които се предлагат от оператора – както заложените в 

техническата спецификация, така и допълнително предложените от оператора. - 

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

оператора, като по този начин да има възможност за достъп до определени данни – 

електронна фактура, данни за проведени разговори и т.н. - Осигуряване възможност за 

прехвърляне на лични СИМ карти на служители на министерството към групата на 

възложителя, без заплащане на такси и неустойки за прекратяване на индивидуални 

договори с оператора. Допълнителни технически изисквания: - 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 - друга фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо 

SIM картата, при изрично съгласие за това на третото лице). - Техническите изисквания 

следва задължително да залегнат в техническото предложение на участника, което 

представлява неразделна част от договора. - Участникът прилага към офертата си и 

Общи условия, в случай, че изпълнението на услугата е свързано с подписването на 

такива. - Участникът прилага и актуална официална ценова листа. Срок за изпълнение 

на поръчката: 1 (една) година, считано от подписването на договора или до достигане 

на максималния финансов ресурс на договора в размер на 50 000, 00 (петдесет хиляди) 

лева без ДДС. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

64212000 

Описание: 

Мобилни радиотелефонни услуги  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

50000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 



София 

 

NUTS: 

BG411 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

I.Изискванията за изпълнение са посочени в настоящата покана и в Техническата 

спецификация, приложена към настоящата покана. II. Изисквания към техническите 

възможности и квалификация на участниците: Участникът да притежава сертификат за 

внедрена Система за управление на качеството с обхват, сходен с предмета на 

поръчката, съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. Копие на 

сертификата, заверено за вярност с оригинала, да бъде приложено в офертата. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Критерият за оценка на офертите в настоящата обществена поръчка е „икономически 

най-изгодната оферта” при следните показатели, формиращи комплексната оценка: К 1 

- Цени : с относителна тежест 90% К 2 - Технически възможности: с относителна 

тежест 10% Методиката за оценка на офертите е посочена в "Приложения и обрзаци 

към публичната покана", неразделна част от настоящата покана. 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

08/05/2015 17:30 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Необходими документи: 1. Представяне на участника – по Образец № 1; 2. Списък на 

документите и информацията, съдържащи се в офертата - по Образец № 2; 3. 

Декларация за приемане на условията в проекта на договора - по Образец № 3; 4. 

Доказателства за технически възможности и квалификация на участника – съгласно т. 

II от раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката“ от настоящата покана. 5. 

Оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно на лицето подписващо 



офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана 

от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от 

изрично упълномощен негов представител. 6. Техническо предложение – по Образец № 

4, към което, ако е приложимо, се прилага декларация за конфиденциалност, изготвена 

по Образец № 5 относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и да 

изиска от възложителя да не я разкрива. 7. Ценово предложение – по Образец № 6. 

Офертата следва да бъде представена в запечатан плик, непрозрачен и с ненарушена 

цялост,като върху него се изписва предмета на поръчката, адрес на възложителя,име на 

участника, адрес за кореспонденция, тел, факс и ел. адрес. Офертите ще бъдат 

разгледани и оценени от назначена комисия от длъжностни лица, като отварянето им 

ще бъде извършено в първия работен ден, следващ крайната дата за подаване на 

офертите, в 11.00 часа в сградата на Министерство на туризма, гр. София,ул. "Съборна" 

№ 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 

или техни упълномощени потребители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата 

на Министерство на туризма. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

08/05/2015  
 


