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1. Възложител: Регионална здравна инспекция – Бургас, седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120, представлявана от д-р Георги 

Иванов Паздеров- Директор - публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.13 от 

ЗОП. 

2. Обект на поръчката- предоставяне на услуги /чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП/. 

3. Правно основание за откриване на процедурата: Възложителят обявява 

настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 187, ал.1 

във връзка с чл. 20, ал.3, т. 2 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/. 

4. Предмет на поръчката – „Избор на оператор за предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна 

мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“.  

Основен CPV код: 64212000. 

5. Пълно описание и специални изисквания към предмета на поръчката: 
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на мобилен оператор, който да 

предоставя мобилни телефонни услуги за нуждите на РЗИ-Бургас, чрез обществена 

мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM и UMTS, на територията на Република 

България и извън нея, и допълнителни услуги, в съответствие с Техническата 

спецификация на Възложителя. 

Пълното описание на предмета и условията на поръчката, както и техническите 

спецификации са посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящта 

документация. 

6. Място за изпълнение на поръчката: предоставяне на мобилни комуникации 

на територията на Република България и в чужбина, чрез предоставяне на услуга 

„роуминг“. 

7. Срок за изпълнение на поръчката: Договорът е със срок на изпълнение 24 

/двадесет и четири/ месеца. Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата 

на подписване на двустранен протокол за въвеждане в действие на услугите.  

8. Прогнозна стойност: Максималната прогнозна стойност за изпълнение на 

поръчката е в размер около 21 000 (двадесет и една хиляди) лева без включен ДДС 

или 25 200 (двадесет и пет хиляди и двеста) лева с включен ДДС.  
Не се допускат ценови предложения, чийто размер е по-висок от посочената 

прогнозна стойност. Участник предложил по-висока от посочената по-горе прогнозна 

стойност по позиция се отстранява от процедурата. Прогнозната стойност е в рамките 

на максималния финансов ресурс на възложителя по позиция и последният няма да 

заплаща по-висока от посочената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката. 

За изчисляването на стойността на обществeната поръчка, при спазване на чл. 21 

от ЗОП, възложителят е включил всички плащания без данък върху добавена стойност, 

известни му към датата на нейното откриване.  

9. Начин на образуване на предлаганата цена - единичните цени на 

предлаганите услуги следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи по 

предоставяне на услугите до краен получател без ДДС. 

10. Източник на финансиране – Средствата за изпълнение на поръчката се 

осигуряват от собствени бюджетни средства на РЗИ-Бургас.  

11. Условия и начин на плащане –  Заплащането на предоставените услуги ще 

се извършва от Възложителя ежемесечно в срок до 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от датата на издаване на фактура за дължимата сума и подробна месечна 

справка за вида и стойността на предоставените услуги за всеки абонат от групата. 

Плащанията по договора ще бъдат извършвани в лева, по банков път, по посочена от 

Изпълнителя банкова сметка. При неверни, некоректни или липсващи данни в 

документите към фактурата, заплащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след 

коригиране. 



12. Профил на потребление на Възложителя. Профила на потребление на 

услугите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка, за времето от месец 

декември 2016 г. до месец септември  2018 г., както следва: 

-     100% от разговори в корпоративна група; 

-     70 % от разговори с абонати на мобилната мрежа на „БТК“ ЕАД (с търговска 

марка VIVACOM); 

-   10 % от разговори с абонати на мобилната мрежа на „А1 България“ ЕАД 

(„Мобилтел“ ЕАД); 

-    8 % от разговори с абонати на мобилната мрежа на „Теленор България“ ЕАД; 

-    12 % от разговори с абонати на фиксирани мрежи в РБ; 

13. Общи изисквания към участниците:  

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта на обществената 

поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.  

Предложенията за участие се изготвят на български език. Когато някой от 

представените от участниците документи е на чужд език, той следва да се придружава 

от превод на български език.  

При изготвяне на предложенията си всеки участник трябва да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия.  

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение.  

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура.  

При подаване на заявление за участие участниците декларират липсата на 

основанията за отстраняване чрез представяне на декларация по образеца, неразделна 

част от настоящата документация. В декларацията се предоставя съответната 

информация, изисквана от  възложителя, съобразно настоящата документация. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

При подаване на заявление да участие, участниците декларират липсата на 

основанията за отстраняване чрез представяне на декларации по образци, неразделна 

част от настоящата документация.  

В заявлението за участие се посочва - единен идентификационен код по чл. 23 от 

Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, 

както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата;  

Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо 

лице в заявлението се посочва правната форма на участника (обединение/ 

консорциум/друга):  

• Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма 

под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

• Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както 

и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1). правата и 

задълженията на участниците в обединението, 2). разпределението на отговорността 



между членовете на обединението и 3). дейностите, които ще изпълнява всеки член на 

обединението.  

• Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка.  

• В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и 

при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 

поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след 

уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за 

възлагане на настоящата обществена поръчка;  

 14. Изисквания за личното състояние основания за отстраняване:  
14.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участник, когато за него е налице, някое от следните 

обстоятелства:  

14.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;  

14.1.2. е  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;  

14.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  

14.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

14.1.5. е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

14.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен; 

14.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

За горните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят 

декларация по образец от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП.  

Декларацията се подписва, както следва: 

-за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от 

лицата, които представляват участника.  

-за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, в случаите, в които 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

14.2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участник, когато за него е налице, някое от обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 



регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).  

За горните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят декларация 

по образец от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС  

14.3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участници, които са свързани лица с други участници в 

процедурата (чл. 101, ал. 11 от ЗОП).  

За горните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят 

декларация по образец от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 101, ал. 11 от ЗОП.  

14.4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ).  

 За горните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят 

декларация по образец от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 69 от ЗПКОНПИ.  

15.  Критерии за подбор  

15.1.Минимални изисквания за годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност съгласно ЗОП: 

15.1.1. Участниците следва да притежават валидна индивидуална лицензия 

(разрешение) за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез 

далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа) за територията 

на Република България, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията. За целта 

в офертите си участниците следва да представят заверено копие на индивидуалната 

лицензия (разрешение), издадена от Комисията за регулиране на съобщенията. 

15.1.2. Участниците се задължават да поддържат за срока на валидност на 

офертите си, а участникът определен за изпълнител и за срока на изпълнение на 

договора наличието на индивидуалната лицензия (разрешение). За целта в офертите си 

участниците декларират, че ще поддържат индивидуална лицензия (разрешение) за 

осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна 

клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа) за територията на Република 

България за срока на действие на договора в случай, че бъдат избрани за изпълнители. 

15.2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците съгласно ЗОП: 

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

15.3. Минимални изисквания за техническите и професионалните 

способности на участниците, съгласно ЗОП: 

15.3.1. Участниците в процедурата трябва да притежават валидна система за 

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001: 20хх или еквивалентна 

система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката. 

Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено копие на валиден 

сертификат БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалент, издаден на името на участника от 

акредитирана институция или агенция за управление на качеството, с обхват предмета 

на поръчката. 

Забележка: 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 



липата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението 

15.3.2. Участниците в процедурата следва да имат териториално покритие, за 

предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарти GSM и UMTS, върху 

минимум 95 % от територията на страната. 

За горните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят 

декларация-свободен текст.  

15.3.3. Участниците следва  да поддържат мрежата си при  качество на 

далекосъобщителните услуги с: 

- вероятност за успешно свързване на връзка в район с покритие на GSM 

мрежата -повече от 90 % ; 

- неуспешни повиквания, дължащи се на претоварване или повреди - по-

малко от 5 %. 

За горните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят 

декларация-свободен текст за параметрите на качеството на услугата 

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания или не 

представи изисканите документи, ще бъде отстранен от участие в процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка.   

16. Съдържание на предложението на участника (заявление за участие и 

оферта)  
При подготовката на предложенията си, участниците са длъжни да спазват 

изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и 

изискванията на възложителя за настоящата обществена поръчка, както и да се 

съобразят с всички указания дадени в настоящата документация.  

Предложението на всеки един участник следва да съдържа: 

- Заявление за участие ведно със списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата- /по образец/; 

- Представяне на участника /по образец/; 

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

- Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, в случай, че предложението се подава от обединение; 

- Задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП на 

дружество- участник в обществената поръчка  независимо от наименованието на 

органите, в които участват, или длъжностите, които заемат са следните- 

/свободен текст/; 

-  Декларация по образец за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от Закона 

за обществените поръчки/по образец/; 

- Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) /по образец/; 

- Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки/по образец/; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество /по образец/; 

- Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /по образец/; 

- Предложение за изпълнение на поръчката /по образец/; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор /по 

образец/; 

- Декларация за срока на валидност на офертата/по образец/; 

- Декларация за териториално покритие /свободен текст/; 

- Декларация за параметрите на качеството на услугата /свободен текст/; 



- Декларация за непрекъснатост /по образец/; 

- Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители /по образец/; 

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (подава се само в 

случаите, когато се използва подизпълнител/и); 

- Ценово предложение. Ценовото предложение следва да се попълни по образец 

от настоящата документация и не се поставя в отделен непрозрачен плик.  

17. Представяне на предложението (заявлението за участие и офертата). 

Представянето на предложението задължава участника да приеме напълно 

всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване 

изискванията 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 предложението, всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си.  

Предложението се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено/и лице/а, като в предложението се прилага документ за 

упълномощаване от представляващия участника, съгласно и указаното в настоящата 

документация (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично 

изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат 

и представят от пълномощника).  

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се 

представят чрез „заверено от участника копие“, за такъв документ се счита този, при 

който върху копието на документа представляващият участника/лицето, което е 

упълномощено да подава предложението е поставил гриф „Вярно с оригинала“, 

собственоръчен подпис под заверката и свеж печат в приложимите случаи. 

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

задължителни за участниците.  

 Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска 

представянето на варианти на оферта. Не се допуска участник, подал самостоятелна 

оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е 

форма.  

 Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали 

при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  

 Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да 

се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, 

които подлежат на оценка.  

 Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея 

следва да бъдат номерирани. 

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи. 

Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата 

на подаване на офертата. Ако по обективни причини не е възможно да се представи 

такъв документ, то участникът е длъжен да обясни в свободен текст тези причини в 

офертата си. Нито един от документите, които са част от офертата или изхождат от 

участника, не подлежат на връщане, освен ако това не става по силата на закон. 

Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са 

публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. 

Непредставянето с офертата на документ, който е публикуван в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията не води до отстраняване на участника. В този случай 

участникът е длъжен само да напише своя ЕИК в офертата.  



          18. Срок и валидност на офертата: 90 календарни дни от изтичане на срока за 

подаване на предложенията. 

 Възложителят може да изиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите си, по всяко време след изтичане на валидността им до момента на сключване 

на договора за обществената поръчка. Непредставянето на декларация за удължаване 

на валидността на офертата, ще води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата.  

19. Място и срок за подаване на предложението, в което се съдържат 

заявленията за участие и офертите.  

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично или чрез упълномощено лице предложенията за участие си в деловодството на 

РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 120, ет.1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 

ч. до 29.11.2018 г. 

 Ако участникът изпраща предложението за участие, чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 

предложение така, че да обезпечи неговото пристигане на посочения от Възложителя 

адрес преди изтичане на срока за подаване на предложенията за участие. Рискът от 

забава или загубване на предложението е за участника. Възложителят не се ангажира да 

съдейства за пристигането на предложението на адреса и в срока определен от него. 

Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо 

освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; 

взаимодействия с куриери или други.  

Предложенията за участие се подават в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:  

До РЗИ-Бургас, гр. Бургас, ул. “Александровска” № 120, ет.1, предложение за участие, 

във връзка с публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 

ЗОП за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна 

мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“. 

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника, 

включително участниците в обединението, когато е приложимо.  

 До изтичане на срока за получаване на предложения всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли предложението си. Оттеглянето на предложението 

прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и 

промяната на предложението трябва да отговарят на изискванията и условията за 

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

„Допълнение/Промяна на предложението /с входящ номер…………….., във връзка с 

публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за 

възлагане на поръчка с предмет: с предмет: : „Избор на оператор за предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна 

мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“. 

Приемане на предложения/връщане на предложенията:  

При подаване на предложението и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ 

номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 

регистър, за което на Предложения, които са представени след крайния срок за 

получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя 

незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.  

  20. Критерии за оценка на офертите:  

Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите предложения извършва оценка на икономически най-изгодната оферта въз 

основа на определения критерий – „Ниво на разходите, като се отчита разходната 

ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл", съгласно чл. 70, ал. 2. т. 

2 от ЗОП. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база 

получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, съгласно „Критерии за възлагане на 

поръчката“ /Приложение №2/. 



 21. Място, ден и час на разглеждане на постъпилите оферти:   

 Отварянето на предложенията ще започне на 30.11.2018 г. от 14.00 ч. в 

заседателната зала на етаж V-ти, в сградата на РЗИ – Бургас, ул.”Александровска” № 

120. Офертите се разглеждат от комисия назначена от Директора на РЗИ-Бургас. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. Упълномощеният представител, желаещ да присъства на описаните 

действия, следва да представи на комисията своето пълномощно. Комисията 

продължава своята работа с проверка за пълнота и съответствие на участниците и 

представените оферти с изискванията на документацията за участие в процедурата на 

закрито заседание.  Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в 

съответствие с предварително обявените критерии.  Комисията класира  участниците 

въз основа на резултатите, получени при разглеждане  и оценяване на офертите. 

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.  Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 

писмено излага мотивите си. Комисията съставя протокол за разглеждането, 

оценяването и класирането на участниците. Протоколът на комисията се подписва от 

всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация. 

Протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден 

се изпраща на участниците и се публикува на профила на купувача. Възложителят 

одобрява протокола и сключва писмен договор, който включва всички предложения от 

офертата на класирания на първо място участник.  

  22. Сключване на договор. Участникът, определен за изпълнител ще бъде 

уведомен и поканен за сключване на договор. С класирания на първо място участник, 

възложителят ще сключи договор.  

 Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения 

изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнител. Възложителят 

може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за 

изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в 

определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. При сключването 

на договора, участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи актуални 

документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл.54 от ЗОП. 

Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение №1  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет 

и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява, с  

предмет:  „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“. 

 

При изпълнението на поръчката, участникът избран за Изпълнител трябва да 

спазва всички нормативни актове на българското право, както и приложимите норми на 

правото на Европейския съюз, отнасящи се до предоставяне на далекосъобщителни 

услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM/UMTS с 

национално покритие. 

Нормативи, стандарти и изисквания, на които следва да отговарят 

предоставените услуги при изпълнението: 

Предоставяните услуги от мобилния оператор трябва да отговарят на 

изискванията на Закона за електронните съобщения и на подзаконовите нормативни 

актове, регулиращи тази дейност, както и на изискванията, определени в 

индивидуалното Разрешение за ползване на радиочестотен спектър за мобилна наземна 

мрежа - GSM и Разрешение за ползване на радиочестотен спектър за мобилна наземна 

мрежа - UMTS, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията. Участниците 

трябва да осигуряват не по-малко от 95 % покритие на GSM и UMTS мрежите си на 

територия на страната, което същите удостоверяват с копия от надлежни актуални 

документи, издадени от компетентния за това орган. 

Участниците следва  да поддържат мрежата си при  качество на 

далекосъобщителните услуги с: 

- вероятност за успешно свързване на връзка в район с покритие на GSM 

мрежата -повече от 90 % ; 

- неуспешни повиквания, дължащи се на претоварване или повреди - по-

малко от 5 %. 

Предоставяната от Изпълнителя услуга следва да включва осигуряване на 

цифрови мобилни телефонни услуги по стандарти GSM и UMTS и свързани 

специализирани услуги по ползването на обществени електронни мобилни клетъчни 

мрежи на територията на Република България и чужбина, за минимум 95 (деветдесет и 

пет) SIM-карти *. SIM картите на възложителя да бъдат организирани в корпоративна 

група. Разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без 

лимит. SIM-картите ще ползват различни пакети, съгласно нуждите  и потребностите 

на различните абонати в корпоративната група. 

Тарифен план 1- ограничен пакет - около 71 броя SIM-карти, включващ 

минимум 100 минути за разговори с абонати на мобилни или фиксирани мрежи в РБ; 

Тарифен план 2- среден пакет- около 21 броя SIM-карти, включващ минимум 

500 минути за разговори с абонати на мобилни и/или фиксирани мрежи в РБ и 

неограничен достъп до интернет, от който 3 GB на максимална скорост; 



Тарифен план 3 -максимален пакет- около 3 броя SIM-карти, с включени 

неограничен брой минути за разговори с абонати на мобилни и/ или фиксирани мрежи 

в РБ, и неограничен достъп до интернет, от който 5 GB на максимална скорост; 

 

*Забележка: Поради невъзможността на Възложителя да определи точния брой 

SIM-карти и евентуалния брой на допълнителните такива, посочения брой е само 

ориентировъчен. Окончателния брой на SIM-картите ще се уточнява при подаване на 

заявка до изпълнителя. 

 

 ВСЕКИ УЧАСТНИК СЛЕДВА: 

1. Да предостави на  Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към 

своята мобилна клетъчна мрежа, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени 

от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в 

Корпоративната група, за срока на договора. 

2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, 

със срок на действие, съответстващ на сключения договор. 

3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според 

необходимостта на Възложителя. 

4. Да включи в една корпоративна група всички предоставени абонаменти (SIM-

карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са 

безплатни и без лимит. 

5. Да осигури  възможност за провеждане на:  

- Провеждане на разговори в мрежата на оператора; 

- Провеждане на разговори с потребители от други мобилни мрежи; 

- Провеждане на разговори с потребители от фиксирани мрежи; 

-Провеждане на международни разговори с потребители от мобилни и 

фиксирани мрежи по международни зони; 

- Провеждане на входящи и изходящи разговори в роуминг; 

- Услуга за кратки съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS); 

- Осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп; 

6. Да предостави на Възложителя възможност при възникнала необходимост да 

спира СИМ-карти преди изтичане на договора, без да бъдат начислявани неустойки. 
7. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за 

избиране на направления от абонатите на корпоративната група. 

8. Операторът да осигури възможност на Възложителя да определя за всяка 

карта в групата различен лимит; Възможност за определяне на различни месечни 

лимити на изходящите разговори на всяка заявена СИМ-карта; 

9. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите 

по направления, време и стойност.  

10. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за 

определени абонати. 

11. Да се издава без допълнително заплащане дубликат на открадната или 

загубена карта. 

12. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя 

номера. 

13. Изпълнителят трябва да осигури запазване и преносимост на 

съществуващите номера, използвани от РЗИ-Бургас до този момент. 



14. Изпълнителя трябва да осигури минималното начално тарифиране 

(неделимост) на национален изходящ разговор -30 сек. Таксуване на всяка секунда след 

минималната продължителност на разговора. 

15. Предоставяне на стандартни гласови услуги (гласова поща; изчакване и 

задържане на повикването; пренасочване на повикването; ограничаване/забрана на 

повикванията; конферентна връзка; идентификация на повикването - CLIP, CLIR);  

16. Осигуряване на безплатен достъп на крайните потребители до услугите за 

спешни повиквания.  

17.Входящите повиквания и получаването на SMS да е разрешено от всички 

мрежи.  

18.Предлаганите в офертата цени трябва да бъдат единни за цялото денонощие, 

без да зависят от часовите зони и предложени с точност до четвърти знак след 

десетичната запетая без включен ДДС.  

19. Ограничаване на получаването на нежелани SMS съобщения (рекламни, игри 

и други).  

20. Да предоставя различни тарифни планове с определен брой включени 

минути разговори към всяка SIM карта. Предлаганите тарифни планове следва да са: 

ограничен, среден и максимален.  

21. Предложените включени минути към всички мрежи на други оператори 

/мобилни и фиксирани/ да бъдат в общ пакет без разпределение по доставчик. 

22. Участниците следва да предоставят на Възложителя без допълнително 

заплащане: 

 Необходимия брой СИМ-карти, съвместими с използваните апарати; 

 Възможност за запазване и преносимост на номерата, използвани от РЗИ-

Бургас до този момент. Разходите за промяна на доставчика, при 

извършване на преносимост, на всички номера, са за сметка на 

Изпълнителя.  

 Първоначално свързване към мрежата на съответния мобилен оператор; 

 Подробно месечно извлечение за всеки от абонатите в групата; 

 Замяна на СИМ-карта в случай на кражба, загуба или механично 

увреждане, или преминаването от стандартна SIM към micro/nano SIM 

карта; 

 Възможност за получаване на нов PUK-код, в случай на загуба; 

 Възможност за временно спиране на достъпа до мрежата на СИМ-карта; 

 Възможност за смяна на тарифен план по искане на Възложителя; 

 Уведомление за пропуснато повикване; 

 Възможност за изваждане и добавяне на абонати от затворената група, 

без заплащане на допълнителни санкции и неустойки от възложителя.  

23. Допълнителни технически изисквания:        

23.1. В случай, че се налага участникът да осъществи плавен преход при 

прехвърляне на предоставянето на комуникационните услуги от съществуващия 

доставчик към нова комуникационна среда, трябва да декларира, че ще осигури 

непрекъснатост на услугата с изискваното качество. Декларацията за непрекъснатост 

следва да бъде приложена към офертата. Участникът извършва прехода от предходния 

оператор към неговата мрежа в рамките на 7 работни дни след подписване на договор и 

включва „прозорец на преносимост"* не по-голям от 7 часа. След прехвърлянето на 

всички услуги към новия оператор и на основание подписаните протоколи се съставя и 

подписва обобщен протокол, с който се фиксира момента на преминаване на 

отговорността по предоставянето на услугите към новия доставчик. * Прозорецът на 



преносимост" е времето, през което номерът се деактивира от старата мрежа, активира 

се в новата мрежа и се актуализират базите данни на всички оператори. 

23.2. 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 СИМ-картите, предмет на договора (увеличаване, намаляване или отказ), без 

санкции и неустойки.  

23.3. Техническите изисквания следва задължително да залегнат в Техническото 

предложение  на участника, което ще представлява неразделна част от договора.  

23.4. Качеството на услугите, предоставяни от участника, трябва да бъде в 

съответствие с изискванията, предвидени в стандартизационните документи цитирани в 

Закона за електронните съобщения, с Общите правила за взаимоотношения с крайните 

потребители, съгласувани с Комисията за регулиране на съобщенията. 

23.5. При опасност от нарушаване сигурността на електронните съобщителни 

мрежи на участника или пробив в неговите информационни системи, касаещи РЗИ-

Бургас, същият трябва незабавно да уведоми възложителя. 

23.6. За случаите, неописани в гореизложените технически и функционални 

характеристики, договора и приложенията към него ще важат Общите условия на 

участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение №2 

 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Назначената от възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти извършва оценка на икономически най-изгодната оферта въз 

основа на определения критерий - „Ниво на разходите, като се отчита разходната 

ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл", съгласно чл. 70, ал. 

2. т. 2 от ЗОП. 

В случай, че Крайната оценка на две или повече оферти са равни, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между участниците, 

предложили равните цени, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. 
 

Крайната оценка (Ко - максимален брой 100 точки) се изчислява по следната 

формула: 

 

Ко =  K1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 

 

 

№ ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА  МАКСИМАЛЕН 

БРОЙ ТОЧКИ  

К1 

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 1  

Участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса 

получава максимален брой точки (5 т.), а предложенията на 

останалите  участници се оценяват по формулата: 

К1= (Ц1min/Ц1n) x 5, където 

Ц1min – най-ниската предлагана цена за месечна абонаментна 

такса измежду участниците; 

Ц1n – Предложената месечна абонаментна такса на 

разглеждания участник. 

  

Ако участник е предложил цена от 0 лв., то той получава 

максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на 

точките на другите участници, във формулата се използва 

Ц1min = 0.0001. 

5 т. 

К2 

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 2  

Участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса 

получава максимален брой точки (5 т.), а предложенията на 

останалите  участници се оценяват по формулата: 

К2= (Ц2min/Ц2n) x 5, където 

Ц2min – най-ниската предлагана цена за месечна абонаментна 

такса измежду участниците; 

Ц2n – Предложената месечна абонаментна такса на 

разглеждания участник. 

  

Ако участник е предложил цена от 0 лв., то той получава 

максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на 

точките на другите участници, във формулата се използва 

Ц2min = 0.0001. 

 

5 т. 



К3 

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 3 
Участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса 

получава максимален брой точки (5 т.), а предложенията на 

останалите  участници се оценяват по формулата: 

К3= (Ц3min/Ц3n) x 5, където 

Ц3min – най-ниската предлагана цена за месечна абонаментна 

такса измежду участниците; 

Ц3n – Предложената месечна абонаментна такса на 

разглеждания участник. 

  

Ако участник е предложил цена от 0 лв., то той получава 

максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на 

точките на другите участници, във формулата се използва 

Ц3min = 0.0001. 

5 т. 

 

 

К4 

Брой включени безплатни минути за национални разговори     

извън  групата (към всички национални мобилни и 

национални фиксирани мрежи) за Тарифен план 1 

 

К4= (K4n/ K4 max) x 3, където 

К4тах - най-много   предложени минути измежду всички 

участници; 

К4п - минути, предложени от участника, чието предложение 

се оценява 

Максимален брой минути, които Възложителя ще оценява - 20 

000. Ако бъдат предложени повече от 20 000 минути, за целите 

на изчисленията тези минути ще бъдат приравнени на 20 000. 

3т. 

К5 

Брои включени безплатни минути за национални разговори     

извън     групата     (към всички национални мобилни и 

национални фиксирани мрежи) за Тарифен план 2 

К5= (K5n/ K5max) x2, където 

K5max - най-много   предложени минути измежду всички 

участници; 

К5п- минути, предложени от участника, чието предложение се 

оценява 

Максимален брой минути, които Възложителя ще оценява - 20 

000. Ако бъдат предложени повече от 20 000 минути, за целите 

на изчисленията тези минути ще бъдат приравнени на 20 000. 

2т.  

K6 

Цена на една минута разговор към всички мрежи (мобилни и  

фиксирани), след изчерпване на включените безплатни 

минути (за Тарифен план 1 и Тарифен план 2) 

Показателят е съобразен с профила на потребление на 

Възложителя.  Участниците следва да оферират цена за всяко 

едно от следните направления: 

Цена за една минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 

А1 България ЕАД (Ца1м); 

Цена за една минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 

БТК ЕАД (Цбткм); 

Цена за една минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 

Теленор България ЕАД (Цтбм); 

Цена за една минута разговор с абонат на фиксирана мрежа в 

РБ (Цфм); 

Предлаганите единични цени следва да са не по-ниски от 

определените разходоориентирани цени от КРС с решение 550 

и 585 от 2016 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 т. 



Ако участник предложи цена 0.000 лева, за целите на 

изчисленията    във    формулата    за минимална предложена 

цена се прилага 0.001. 

Комисията изчислява предложената цена за минута разговор 

на всеки участник, съобразно прогнозното потребление на 

Възложителя по следната формула: 

Ц6n =10% x Ца1м+70% x Цбткм+8% x Цтбм+12% x Цфм 

Участник за когото е изчислена най-ниската, получава 

максимален брой точки - 80, всеки предложенията на 

останалите участници се оценява по формулата: 

К6= (Ц6min / Ц6n) x 80, където 

Ц6min – най-ниската изчислена цена за минута разговор от 

комисията; 

Ц6n – изчислената  цена за минута разговор от комисията за 

разглеждания участник. 

  

 

 Крайно класиране на участниците се определя, както следва: 

 Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени 

от всеки участник. На първо място се класира участникът с най-висок брой точки. 

 Всички изчисления от комисията ще бъдат направени до 4 знака, след 

десетичната запетая. 

 Всички месечните абонаментни такси следва да бъдат оферирани в  

неотрицателни числа, в български лева без ДДС. 

 Цените, предложени от участниците, трябва да бъдат посочени в лева, без ДДС, 

до третия знак след десетичната запетая. Цените на дребно за повиквания към други 

национални мобилни мрежи и национални фиксирани мрежи не трябва да бъдат по-

ниски от приложимите цени, определени в акт на компетентен регулаторен орган, за 

терминиране на гласови повиквания в национални мобилни мрежи и национални 

фиксирани мрежи, актуални към датата на подаване на офертата от страна на 

изпълнителя. 

 При определяне на методиката за критериите за възлагане на офертите  относно 

гласовите телефонни услуги по стандарт GSM и UMTS е взет предвид профила на 

потребление на услугите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка и 

трафикът на възложителя в брои минути към различните оператори за период от месец 

декември 2016 г. до месец септември 2018 г. Обобщени данни са дадени в следната 

таблица в проценти (%): 

 

Разговори към мобилна мрежа на „А1 България“ ЕАД   10 % 

Разговори към мобилната мрежа на  „БТК“ ЕАД (с търговска марка VIVACOM) 70 % 

Разговори към мобилната мрежа на „Теленор България“ ЕАД, 8 % 

Разговори към  фиксирани мрежи  в РБ 12% 

 

Профил на потребление на Възложителя. Профила на потребление на услугите, 

предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка, за времето от., както следва: 

-     100% от разговори в корпоративна група; 

-    70 % от разговори с абонати на мобилната мрежа на „БТК“ ЕАД (с търговска 

марка VIVACOM); 

-   10 % от разговори с абонати на мобилната мрежа на „А1 България“ ЕАД 

(Мобилтел); 

-    8 % от разговори с абонати на мобилната мрежа на „Теленор България“ ЕАД; 

-    12 % от разговори с абонати на фиксирани мрежи в РБ; 

 

 


