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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00193

Поделение: ТУ-София

Изходящ номер: 04-00-220 от дата 31/08/2015

Коментар на възложителя:
„Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на 

мобилни телекомуникационни услуги 

за ТУ - София и изнесените звена”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Технически университет - София

Адрес
бул. Климент Охридски № 8

Град Пощенски код Страна
София 1000 Р България

Място/места за контакт Телефон
София, бул. Климент Охридски № 8, 

учебен блок 1, кабинет 1447

02 9652662

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Атамян, Гинка Петрова

E-mail Факс
zop@tu-sofia.bg 02 8683215

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://zop.tu-sofia.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://zop.tu-sofia.bg/zopProcedures/80

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е предоставяне на непрекъсната, обществена 

мобилна телефонна услуга чрез обществени, мобилни, наземни мрежи по 

стандарт GSM и UMTS за нуждите на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ за 

“Корпоративна група на администрацията" на ТУ - София с прогнозиран 

брой абонати 419 за срок от 24 (двадесет и четири) месеца или до 

изразходване на прогнозната стойност на поръчката в размер на 

65817.92 лв. без ДДС. Посоченият брой е ориентировачен с възможност 

за добавяне и изваждане на абонати към корпоративната група без 
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допълнително заплащане по желание на Възложителя. 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 64212000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Максималната прогнозна стойност за изпълнението на предмета на 

поръчката е в размер до 65 817.92 (шестдесет и пет хиляди 

осемстотин и седемнадесет и 0.92) лева без ДДС.  Срокът за 

изпълнение на предмета на поръчката е 24 (двадесет и четири) 

месеца, или до изразходване на стойността на поръчката в размер на 

65 817.92 лв. без ДДС. Заплащането на изпълнената услуга по 

настоящия договор се извършва от звената на ТУ - София в срок до 30 

(тридесет) дни, чрез превод по банковата сметка на Изпълнителя. 

Прогнозна стойност

(в цифри): 65817.92   Валута: BGN

Място на извършване

ТУ-София, гр. София, бул. "Климент Охридски" № 8 код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна 

мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на 

Възложителя. Изпълнителят трябва да притежава валидно разрешение за 

ползване на ограничен ресурс - номера за предоставяне на обществени 

електронни съобщения, чрез обществена електронна мрежа с 

предоставен ограничен ресурс - радиочестотен спектър по стандарт 

GSM/UMTS с национално покритие. Трябва да има собствена обществена 

електронна съобщителна мрежа с национален обхват под негово 

административно и техническо управление.  Трябва да има покритие по 

територия и по население на GSM мрежата минимум 95% и съответно 

покритие на UMTS мрежата минимум 90%. Доказва се със заверени от 

участника копия на Удостоверения, издадени от КРС.  Предоставяне на 

възможност за провеждане на безплатни разговори и предаване на SMS 

между абонати на ТУ - София, обособени като "Корпоративна група на 

администрацията" с 419 (четиристотин и деветнадесет) абоната. 

Безплатните разговори и SMS между абонатите на корпоративната група 

да са неограничени като брой и продължителност. Осигуряване на 

възможност за провеждане на разговори, предаване на данни и 

ползване на услуги в мрежата на участника, провеждане на разговори 

с абонати на други национални оператори (на мобилни и фиксирани 

мрежи), провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани 

мрежи (по международни зони), провеждане разговори и предаване на 

данни в роуминг, изпращане на кратки текстови и мултимедийни 

съобщения. Безплатни повиквания към национални номера за достъп до 

спешни повиквания. Осигуряване на справочни телефонни услуги. 

Осигуряване на възможност за повиквания към негеографски номера 

0700 и 0800. Трябва да осигури възможност за запазване и 

безпроблемно пренасяне на номерата, ползвани към момента на 

определяне на изпълнител на обществената поръчка, в случай на смяна 
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на оператора или по друга причина, наложила искането, без заплащане 

от Възложителя. При пренасяне да се спазват утвърдените правила: 

срок за пренасяне на група мобилни номера до 10 дни, "прозорец на 

преносимост" до 8 часа. Възможност за добавяне и изваждане на 

абонати към корпоративната група без допълнително заплащане по 

желание на Възложителя в срок до 2 (два) работни дни. Осигуряване 

на възможност за откриване на нови телефонни постове без такса-

откриване, както и спиране или временно спиране на вече 

предоставени телефонни постове без такса за закриване, по заявка на 

представител на Възложителя с предизвестие от 2  раб. дни. 

Осигуряване на индивидуален лимит на всяка SIM - карта. Гарантиране 

на тайната на съобщенията, която обхваща съдържанието на 

съобщението, вида на предоставената услуга и всички данни, които са 

свързани с нейното предоставяне, като предприема всички необходими 

технически и организационни мерки за това. Предложение за 

"Корпоративна група на служителите на ТУ - София и техните 

семейства" извън "Корпоративната група на администрацията" като 

физически лица да закупят или подпишат нов договор за вече закупени 

лични SIM карти на тяхно име и да ползват преференциални цени и 

условия за разговори, като разходите бъдат за тяхна сметка. 

Безплатните разговори между абонатите на корпоративната група и 

между двете корпоративни групи ще са неограничени като брой минути. 

Покритие на посочените места: гр. София, гр. Пловдив, гр. Сливен, 

гр. Ботевград, гр. Правец, гр. Козлодуй, гр. Созопол, с. 

Равадиново, местност Семково (18 км. над гр. Белица). Таксуване без 

начална такса за разговор и период на първоначално тарифиране 

(неделим период) не повече от 30 секунди, а периодът на тарифиране 

след изтичане на неделимия период - 1 секунда, а на трафика за 

пренос на данни - 100 KB. Качеството на предоставяната мобилна 

телефонна услуга трябва да съответства на изискванията за качество 

на услугата, определени в "Общите изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения", издадени от КРС  и всички  други 

изисквания от документацията на поръчката.    

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
K1 – Ценови показатели, Максимален брой точки 100, Относителна 

тежест в крайната оценка 70%. К2- Показатели за специфични условия 

- Максимален брой точки 100, Относителна тежест в крайната оценка 

20%. К3- Показатели за допълнителни услуги -  Максимален брой точки 

100, Относителна тежест в крайната оценка 10%. Крайната оценка  (К) 

се изчислява по следната формула: К = К1*0.70 + К2*0.20 + К3*0.10.   

K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5 + K1.6 + K1.7 + K1.8, където 

K1.1 Цена на месечна абонаментна такса за групата КГА до 20 т., 

K1.2Цена на минута за разговори в собствената мобилна мрежа извън 

КГАдо 20 т., K1.3 Цена на минута за разговори към други национални 

мобилни мрежи за абонатите на КГАдо 20 т., K1.4Цена на минута за 

разговори към фиксирани национални мрежи за абонатите на КГАдо 15 

т. , K1.5Цена на минута за разговори в Роуминг независимо от 

избрания оператор в страни от ЕС (средноаритметична стойност за 

входящи и изходящи разговори) за абонатите на КГАдо 5 т., K1.6Цена 
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на минута за международен разговор с всички мобилни и фиксирани 

оператори в страни от ЕС за абонатите на КГАдо 5 т., К1.7Цена на 1 

SMS към национални оператори за КГАдо 10 т., К1.8Цена на пакет от 

300 Мбайта за всеки абонат (мобилен интернет) на максималната 

скорост във високоскоростната мобилна мрежа на оператора (3G, 4G и 

т.н.) за абонатите на КГА до 5 т. K2 = K2.1 + K2.2 + K2.3 + K2.4 + 

K2.5, където  К2.1Брой безплатни минути за разговори към всички 

национални мобилни и фиксирани мрежи за месец за абонат от КГА 

(оценяват се не повече от 2000 минути на абонат).До 36, К2.2Брой 

безплатни минути за изходящи и входящи разговори при Роуминг 

независимо от избрания оператор в страни от ЕС за месец за абонат 

от КГА (оценяват се не повече от 300 минути на абонат).До 24,  К2.3

Брой безплатни минути за международен разговор с всички мобилни и 

фиксирани оператори в страни от ЕС за месец за абонат от КГА 

(оценяват се не повече от 200 минути на абонат).До 12,  К2.4Брой 

безплатни SMS към национални оператори за месец на абонат за КГА 

(оценяват се не повече от 300 SMS на абонат).До 14,  К2.5Безплатен 

трафик за данни - Мбайта (мобилен интернет) на максималната скорост 

във високоскоростната мобилна мрежа на оператора (3G) за месец за 

абонат за КГА (оценяват се не повече от 300 Мбайта на всеки 

абонат).До 14. K3 = K3.1 + K3.2, където К3.1Онлайн проверка от 

всеки отделен абонат на статуса (дължима сума, текуща сметка, 

оставащи безплатни минути, СМС-и, MB, група в която попада, 

индивидуален лимит и др.).До 50, К3.2Онлайн промяна на ползваните 

и/или добавяне на нови услуги на оператора в съответствие със 

сключения договор.До 50. На първо място се класира офертата на 

участник, получила най-много точки за крайната оценка (K) за 

класиране. Останалите оферти се класират в низходящ ред. 

Оценяването на офертите ще се извърши показателите и тяхната 

относителна тежест, посочени в методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите, която е публикувана на интернет 

страницита на Възложителя.

Срок за получаване на офертите

Дата: 09/09/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Съдържание на офертата: 1. Списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец № 1).  2. 

Представяне на участника, съгласно чл.56, ал.1, б.“а“ от ЗОП - 

попълва се Образец  № 4 - в оригинал. 3. Пълномощно на лицето, 

подписващо документите, съдържащи се в офертата (оригинал) - 

представя се, когато документи от нея не са подписани от 

представляващия/те участника, а от изрично упълномощено лице. 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен 

и упълномощител/и), както и изрично изявление, че упълномощеното 

лице има право да подпише документите, съдържащи се в офертата и да 

представлява участника в обществената поръчка. 4. Документ - 

договор или споразумение (в случай, че участникът е обединение, 

което не е юридическо лице), подписан от лицата, включени в 
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обединението. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 5) - оригинал.

6. Декларация за приемане на условията по проекто-договора (Образец 

№ 6) - oригинал. 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (Образец 

№ 7-1) - оригинал. В декларацията участникът посочва дали ще 

използва подизпълнители. 8. Разрешение за ползване на ограничен 

ресурс - номера за предоставяне на обществени електронни съобщения, 

чрез обществена електронна мрежа с предоставен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър по стандарт GSM/UMTS с национално покритие - 

валидно към датата на подаване на офертите и към крайния срок за 

доставка (заверено от участника копие). 9. Удостоверения, издадени 

от КРС на участника, доказващи покритие по територия и по население 

на GSM мрежата минимум 95% и съответно покритие на UMTS мрежата 

минимум 90 % - заверени от участника копия. 10. Техническо 

предложение - изготвя се по Образец № 2.

11. Ценово предложение - изготвя се по Образец № 3 „Предлагана 

цена”. Ако участникът не е представил всички документи, или не 

отговаря на изискванията на Възложителя, или е посочил обща цена, 

която е по-висока от 65 817.92 без ДДС участникът ще бъде отстранен 

от поръчката. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 

календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

Документите и образците на настоящата покана са на разположение на 

участниците в Профила на купувача на интернет страницита на ТУ-

София - www.tu-sofia.bg. Условията в предоставените в 

документацията за участие образци са задължителни за участниците. 

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 

от ЗОП. Заседанието на Комисията ще се проведе на 14.09.2015 г.от 

10:00 ч.  в Заседателната зала на Академичния съвет на ТУ-София, 

бул. "Климент Охридски" № 8, уч. блок № 1, ет. 2. Офертата се 

представя в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София, бул. 

"Климент Охридски" № 8, уч. блок № 1, ет. 3, каб. 1317-Деловодство. 

Върху плика участникът записва "оферта", име на участника, 

наименование на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон, 

факс и електронен адрес. С определения за Изпълнител участник ще 

бъде сключен писмен договор. При сключване на договора, 

определеният за Изпълнител представя документи, издадени от 

компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства 

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Образец № 8 от документацията).

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 09/09/2015 дд/мм/гггг
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