УКАЗАНИЯ
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Българската телеграфна агенция, със седалище и адрес на управление гр.София,
бул.”Цариградско шосе”№ 49, П.К. 1124 отправя покана към всички заинтересовани лица
за участие в процедура по реда на ЧАСТ 5, ГЛАВА 26 от Закона за обществените поръчки
за възлагане на обществена (ЗОП) поръчка с предмет:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа”. Тези указания са изготвени с цел да Ви помогнем да се запознаете с условията и
да подготвите своите оферти за участие в процедурата, която ще се проведе по реда на
ЧАСТ 5, ГЛАВА 26 от ЗОП. За всички неуредени в настоящата документация въпроси
следва да се прилагат правилата на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП).
Всеки участник в процедурата следва да се запознае със ЗОП и ППЗОП по
отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.
При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на ЗОП,
съответно ППЗОП, се прилагат разпоредбите на нормативния акт.
Обявата за събирането на оферти e изпратена по електронен път чрез директно
въвеждане в Регистъра на обществените поръчки чрез XML форма от упълномощен
потребител с използване на електронен подпис. Свободен достъп до цялата документация
може да намерите и на официалната страница на БТА: www.bta.bg.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички
указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.
В съответствие с чл. 23 от ППЗОП сме осигурили неограничен пълен, безплатен и
пряк достъп до всички документи за поръчката, публикувани на профила на купувача.
Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на БТА, гр.София,
бул.”Цариградско шосе”№ 49, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа до крайната дата и
час за приемане на офертите, посочени в обявлението на поръчката.
Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, която ще започне своята работа в деня и часа за отваряне на офертите,
определени в обявлението, в сградата на БТА, находяща се гр.София, бул.”Цариградско
шосе”№ 49.
На публичното заседание на комисията, могат да присъстват представители на
участниците. Комисията ще отвори офертите на кандидатите по реда на тяхното подаване.
Представителите на участниците ще бъдат допуснати за участие в заседанието при
представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно.
На едно и също заседание ще бъдат отворени както офертите, така и ценовите
предложения на участниците.
Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта.
Документите към офертата се подписват от лицата, представляващи участника или
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от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица, което се прилага към
офертата.
Копията от документите се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис на
представляващия и печат на участника.
Офертите се подават от участника или упълномощено от него представител лично
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка,
на адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 49, БТА. Ако участникът изпрати
офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за негова
сметка. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се
ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от
него. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва
друг начин за представяне.
При приемане на офертата от възложителя върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящия
регистър, за което на приносителя се издава документ.
Не се приемат за участие в обществената поръчка и се връщат незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване
на оферти или в незапечатана, прозрачна опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. До изтичането на срока за подаване на
офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Получените оферти се съхраняват в деловодството на Възложителя до деня и часа,
определени за отваряне на офертите.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Предмет на обществената поръчка
1.1 Предметът на настоящата поръчка е: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги
чрез фиксирана телефонна мрежа”.
1.2 Правно основание: ЧАСТ 5, ГЛАВА 26 от ЗОП.
1.3. Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.
1.4. Срок за изпълнение на поръчката: Договорът е със срок 1 /една/ години, считано от
влизането му в сила.
1.5. Място на изпълнение на поръчката: Място за изпълнение на обществената поръчка е
територията на Република България.
1.5. Прогнозна стойност за обхвата на цялата обществена поръчка възлиза на 65 000
(шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС.
1.6.Срок на валидност на офертите: офертите следва да бъдат със срок на валидност 60
(шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
1.7. Критерии за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест –
„Икономически най-изгодно предложение” (Показатели за оценка и тяхната тежест
съгласно документацията)
1.8. Срок за подаване на офертите – 01.12.2017 г.;
1.9.Дата и час на отваряне на офертите – 13:00 часа;
БАНКОВА СМЕТКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: BG76 BNBG 9661 3100 1793 01
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2. Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от
максимално допустимата стойност на договора за изпълнение на обществената
поръчка без ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
2.1. парична
сума,
внесена
по
банкова
сметка
на
.......................................................................................................................

БТА

или
2.2.банкова гаранция – безусловна и неотменяема банкова гаранция за
изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на
възложителя, по примерен образец, приложение към документацията или по
образец на банката издател, ако в нея се съдържат условията, разписани в
образеца на настоящата документация. Банковата гаранция следва да бъде
попълнена на български език или в превод, в случай че е издадена от
чуждестранна банка. Валидността на банковата гаранция за изпълнение
трябва да е в рамките на 90 календарни дни след изтичане срока на
договора. Под „срок на договора“ се разбира срокът на изпълнение на
услугата, срокът за приемането ѝ и срокът за извършване на плащанията.
Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение са за сметка
на изпълнителя. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на
възложителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
Гаранцията за изпълнение трябва да е представена към момента на подписване на
договора за обществена поръчка.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Възложителят освобождава
гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно
са престояли при него.
3. Изисквания към участниците. Подготвка и съдържание на офертите. Представяне на
офертите.
3.1. Изисквания към учасниците:
3.1.1. Всеки участник следва да изготви своята оферта в съответствие с
изискванията на ЗОП, ППЗОП и настоящата документация. При изготвяне на офертата
всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за възлагане на
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обществена поръчка чрез събиране на оферти, настоящата документация и да бъде
оформена по приложените към нея образци. Условията в образците от документацията са
задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Образецът на банкова
гаранция за изпълнение е примерен.
3.1.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право
да представи само една оферта.
3.1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
3.1.4. Офертата не може да се предлага във варианти.
3.1.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
По смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП „Свързани
лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
По смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа „Свързани лица" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
По смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа „Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно
дружество или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
4. Основания за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 и
чл. 107 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата:
А. На основание чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП възложителят отстранява от участие
в процедурата участник, когато:
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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;
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;
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;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
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;
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;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
9. е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение
№ 10 от ЗОП;
в) кандидати или участници, които са свързани лица.
Б. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗОП възложителят ще отстрани от
участие в процедурата участник, който:
1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
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участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
3. е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или
на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
4. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществена поръчка.
В. На основание чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛ),
Възложителят отстранява участника в процедурата по обществената поръчка.
Забележка:
Когато участник е юридическо лице, основанията за отстраняване по т. 7, б. „А“, т.
1, 2 и 7 и б. „Б“, т. 4 се отнасят за лицата, които го представляват, както и членовете на
неговите управителни и надзорни органи, и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Това са лицата, изброени в
чл. 40 от ППЗОП.
•

•

Когато участник е обединение на физически и/или юридически лица, то той се
отстранява от участие, когато някое от основанията по т. 7, б. „А“, т. 1-7 и б. „Б“ е
налице и за член на обединението.
Наличието на обстоятелствата по т. 7, с изключение на тези по б. „А“, т. 9 и 10, са
основание за отстраняване на участник и когато са налице спрямо посочен от
участника подизпълнител и/или трето лице, на чийто капацитет се позовава
участникът в процедурата.
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•

Участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване по т. 7, б. „А“,
т. 1-7 и б. „Б“ включително по отношение на член на обединение - участник, има
право да докаже, че е предприел мерки за гарантиране на надеждност, съгласно чл.
56 от ЗОП.

•

Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закон за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛ), няма право да участва в
процедурата, освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

8. Задължение за уведомяване - участниците са длъжни да уведомят писмено
възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по т. 7, б. „А“, т. 1-7 и б. „Б“.
9. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът,
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА С ПРЕДМЕТ
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
5.1.Технически изисквания:
Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания:
1. Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и
международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и
фиксирани мрежи за услугите, посочени в Списък 1.
2. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Всички изходящи обаждания от телефонните номера на БТА да се
идентифицират в мрежата с географски код.
4. Предоставяните телефонни услуги (POTS, ISDN) следва да отговарят на следните
параметри и стандарти или алтернативни осигуряващи същото качество и да са
съвместими с оборудването на Възложителя:
• Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01);
• Поддържане на audio-codecG.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата
услуга;
• Телефония (audio/3.1kHz), (ЕТS 300 111).
5. Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от
наличните факс апарати на БТА.
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6. Осигуряване на безплатни разговори към всички национални номера за спешни
повиквания до пълното им отпадане и към единен европейски номер 112.
7. Осигуряване на възможност за повиквания към негеографски номера 0700, 0800 и
към услуги с добавена стойност.
8. Други допълнителни услуги предложени от участника.
9. Определеният за изпълнител участник да предоставя на БТА безвъзмездно
детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура.
10. Детайлизираната сметка да съдържа най-малко следната информация: всички
видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща
стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните
начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в
абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума
без ДДС и със ДДС.ДДС се начислява на данъчната основа, в случая единичните цени не
се явяват данъчна основа.
11. Изпълнителят да предостави на оторизиран представител на БТА права за достъп
до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка и освободени
от заплащане електронни фактури за: всяко осъществено повикване, включително за
осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено
повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване.
12. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365
HelpDesk.
13. Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на
услугите на БТА, а така също и еднократните разходи за преместването на ползваните
услуги от един на друг адрес в същото населено място, са изцяло за сметка на
Изпълнителя и в полза на Възложителя.
14. Интернет достъпа за всяка точка следва да позволява:
14.1. за 13 точки достъп с максимално допустима скорост на достъпа със следните
параметри:
- максимална скорост на Download/Upload 20/2Mbps
- ползване на до 8 RSIP адреса
- ползване от минимум 4 потребителя със стационарни компютъра и до 10 с мобилни през
наличната WiFi карта
14.2. за 5 точки достъп със 100% гарантирана, симетрична скорост на достъпа със
следните параметри:
- 100% гарантирана, симетрична скорост 8 Mbps
- ползване на до 8 RSIP адреса
14.3. за 1 точкa достъп със 100% гарантирана, симетрична скорост на достъпа със
следните параметри:
- 100% гарантирана, симетрична скорост 4 Mbps
- ползване на до 8 RSIP адреса
14.4. за 4 точки достъп със 100% гарантирана, симетрична скорост на достъпа със
следните параметри:
- 100% гарантирана, симетрична скорост 20 Mbps
- ползване на до 8 RSIP адреса
14.5. за 4 точки достъп със 100% гарантирана, симетрична скорост на достъпа със
следните параметри:
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- 100% гарантирана, симетрична скорост 10 Mbps
- ползване на до 8 RSIP адреса
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 в определения брой прави телефонни постове, да
увеличи броя им, да се откаже или да прехвърли на трето външно лице - друго ведомство,
фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо прав телефонен пост/, при
изрично съгласие за това на третото лице).
Таблица 1
Номер
Адрес
0292622
029433003
029433298
029433383
029433622
029461123
029810138
029813807
029814191
029814208
029816200
029816222
029819444
029862289
029871633
029876555
029877739
029879081
029880638
029881719
029885463
030162809
032632040
034441251

Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. София, бул. Цариградско Шосе № 49
Гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември № 142
Гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2

Вид
ISDN PRA
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
10

036162380
038624167
042600017
042601184
044662898
052612495
054802786
056843829
058603831
062629959
064801151
066807117
068600228
073885626
076670028
086822003
092623425
094600089

Гр. Кърджали, бул. България № 49
Гр. Хасково, бул. Цар Освободител № 4
Гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 108
Гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 108
Гр. Сливен, ул. Димитър Добрович № 3
Гр. Варна, ул. Плиска № 13
Гр. Шумен, ул. Славянска № 30
Гр. Бургас, ул. Митрополит Симеон № 14
Гр. Добрич, ул. България № 12
Гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев № 2
Гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 23
Гр. Габрово, пл. Възраждане № 2
Гр. Ловеч, ул. Търговска № 43
Гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 56
Гр. Перник, ул. Стомана, бл.3, вх. Е, ап. 4
Гр. Силистра, ул Добруджа 20А, ет.2, офис1
Гр. Враца, ул. Петропавловска № 46
Гр. Видин, ул. Дунавска № 6
Гр. София, ул. Чужденец № 19
Гр. София, бул. Вардар, бл. 38Б, вх. Б, ап. 71
Гр. София, ул. Любен Каравелов № 49
Гр. Смолян, бул. България № 7
Гр. Кърджали, бул България № 49
Гр. Ямбол, ул. Константин Иречек № 7
Гр. Варна, ул. Плиска № 13
Гр. Бургас, ул. Митрополит Симеон № 14
Гр. Добрич, ул. България № 12
Гр. Ловеч, ул. Търговска № 43
Гр. Благоевград, ул.Ив.Михайлов № 56
Гр. Перник, ул. Стомана, бл.3, вх. Е, ап. 4
Гр. Исперих, ул. Стара Планина № 5
Гр. Силистра, Гр. Силистра, ул Добруджа 20А, ет.2
офис1
Гр. Враца, ул. Петропавловска № 46
Гр. Търговище, ул. Преслав № 25
Гр. Казанлък, ул. Искра, бл. 4, вх. 1
Гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември № 142

Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Обикновен телефонен пост
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
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Гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2
Гр. Хасково, бул. Цар Освободител № 4
Гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 108
Гр. Сливен, ул. Димитър Добрович № 3
Гр. Шумен, ул. Славянска № 30
Гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев № 2
Гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 23
Гр. Видин, ул. Дунавска № 6
С. Брестовене, ул. Никола Вапцаров № 48

Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп
Интернет достъп

5.2. Предоставяните услуги от участника трябва да отговарят на следните
изисквания на Възложителя и да осигуряват:
•
пълна свързаност на абонатите към други мрежи в страната и чужбина фиксирани, мобилни и достъп до Интернет;
•
максимална свързаност на територията на Република България,
5.3 Технически и професионални способности на участниците:
5.3.1. Участниците трябва да сертифицирани за информационна сигурност по
стандарт ISO 27001:20хх или еквивалентен, валиден към датата на обявяване на
процедурата (заверено копие „Вярно с оригинала” от сертификата да се
приложи към офертата).
5.3.2. Участниците трябва да сертифицирани за управление на качеството ISO
9001:20хх или еквивалентен, с обхват, покриващ изцяло предмета на настоящата
поръчка и валиден към датата на обявяване на процедурата (заверено копие
„Вярно с оригинала” от сертификата да се приложи към офертата).
6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА:
Офертата се подава на български език – на хартиен носител. Към офертата си
участниците представят следната документация:
6.1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписани и
подпечатани от участника;
6.2. Административни данни на участника – Приложение №1;
6.3. Техническо предложение – Приложение №2;
6.4. Ценово предложение – Приложение №3;
6.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да
представлява участника в обществената поръчка;
6.6. Декларация за участие като подизпълнител по чл.66, ал.1 от ЗОП – Приложение
№4;
6.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП –
Приложение №5;
6.8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 – 5 от ЗОП –
Приложение № 6;
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6.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на
изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролиранине
от
тях
лица
и
техните
действителни
собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) – Преложение №7;
6.10. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари –
Приложение № 8;
6.11. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари – Приложение №9;
6.12. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Приложение №10;
6.13. Списък на изпълнените дейности по предмета на поръчката – Приложение №11;
6.14. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП – Приложение №12;
6.15. Образец на договор – Приложение №13.
7. Методика и критерии за оценка
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.
Крайният резултат на участника се получава като сбор от точките на участника
по съответните показатели, умножени със съответната тежест:
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.
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 постове – МА
30 т
2. Брой безплатни минути месечно към всички фиксирани 30 т
мрежи – МД
3. Цена на минута изходящ разговор към национални
30 т
мобилни и фиксирани мрежи в страната извън
безплатните минути - МБ
4. Допълнителни преференции – МС
10 т
1. МА - Цена на месечен абонамент общо за всички постове – 30 т.
Цената за месечен абонамент (за 41 броя телефонни поста, 27 Интернет достъпа и
един ISDN PRA) 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.
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При предложена цена МА до 3000 лв., участникът получава максимален брой точки
– 30, а за останалите предложения се прилага формулата:
МА = 30 х MAmin / MA n , където
MAmin –най –ниска предложена абонаментна цена в лева.
МАn –месечна абонаментна цена на участника, чието предложение се оценява.
Допустим максимален размер на МА = 3500 лв.
2. МД – Брой безплатни минути месечно към всички фиксирани мрежи – 30 т.
Този показател се получава по следната формула:
МД = 30 х
МДn / MДmax ,
където
МДn – брой безплатни минути на участника, чието предложение се оценява;
MДmax – най-голям брой безплатни минути
Максималният оценяван пакет е 12000 минути общо за всички линии.
3. МБ – Цена на минута изходящ разговор към национални мобилни и
фиксирани мрежи в страната извън безплатните минути – 30т.
Забележка: В случаите, в които даден участник/ци предложи цена до 0.10 лв., то
той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на
другите участници, във формулата се използва МБ min =0.10.
В ценовото предложение да бъдат посочени:
-цена за минута разговор към мобилни мрежи (Црмм)
-цена за разговор към всички фиксирани мрежи(Црфм)
-цена за такса свързване(Цетсв)
Комисията изчислява МБ / n за всеки от участниците по формулата
МБ n =7.35 %*Црмм+82.22%*Црфм+10.43%*Цетсв и прилага във формулата:
МБ = 30 х МБmin / МБ n ,където
МБmin – най-ниската изчислена цена за национални разговори
МБ/ n – конкретното предложение на участника за национални разговори, чието
предложение се разглежда.
4. МС – Допълнителни преференции – 10 т.
При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника:
•

Участник предложил допълнителни преференции, водещи в най-голяма степен
до ползи за Възложителя получава максимален брой точки, а всеки следващ с
50% по-малко точки от предходния участник.

Оценката се извършва на експертна основа, като се оценява ползата за възложителя от
всяко предложение на участника.
Крайният резултат на участника се получава като сбор от точките на участника по
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съответните показатели.
КО = МА+МД+МБ+МС
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки
участник. Участникът получил най-висок резултат по посочените критерии се класира на
първо място.
На първо място се класира участникът с най-висок брой точки, получени като
комплексна оценка.
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.
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8. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:
Приложение № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ НА УЧАСТНИКА
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация, в
съответствие
със
законодателството
на
държавата, в която е установен участникът)
Вписано в търговския регистър по фирмено дело
№ …………….../………............г. по описа на
…………………………градски (окръжен) съд
Седалище:
- пощенски код, населено място
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
лице за контакти:
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавят необходимият брой редове)
Лица, представляващи участника:
(ако лицата са повече от едно се добавят необходимият брой редове)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Участникът се представлява заедно или 1. ...........................................................
поотделно (невярното се зачертава) от следните 2. ...........................................................
лица:
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:
.......................................
IBAN:
...............................................................
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BIC:
..................................................................
Титуляр на сметката:
.....................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в
обявената обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при условията на ЧАСТ 5,
ГЛАВА 26 от ЗОП: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана
телефонна мрежа”.
1. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в поръчката,
посочени в документацията.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в обявата
за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде
възложена.
3. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог
данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.
4. Доказателствата за техническите ни възможности за изпълнение на поръчката,
както и техническото предложение са оформени съгласно указанията на Възложителя и
приложени към настоящата оферта.
5. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е оформена съгласно указанията
на Възложителя и е поставена в опаковката с офертата. В цената са включени всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка в
описания вид и обхват.
6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на
обществената поръчка в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в
обявата.
7. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договор ще, формират обвързващо споразумение
между двете страни.
8. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се
задължаваме при подписване на договора да представим всички изискуеми документи от
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54,
ал.1, т. 1-3 и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 4 , 5 и 7 от ЗОП.
9. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на
всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата обществена
поръчка.

Дата: ........................

Име и фамилия: ............................
Длъжност: .....................................
Подпис и печат: ..............................
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Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ „Предоставяне на
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

Уважаеми Дами и Господа,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в публична
покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Представяне на
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”
1. Ние предлагаме по отношение на Показател - Брой безплатни минути месечно към
всички фиксирани мрежи МД.
…………………………………………………………………………………………………..
2.
Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с
условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка за
посочения от Възложителя срок от 12 (дванадесет) месеца от сключване на договора или
до достигане на 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС.
3.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 30 дни от датата на
отваряне на предложението и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по
всяко време, преди изтичане на този срок.
До подготвянето на окончателен договор, това предложение заедно с писменото приемане
от Ваша страна и известие за възлагане на поръчката ще формират обвързващо
споразумение между двете страни.
С настоящото си предложение гарантираме, че ще предоставим услугите в срок до 30 дни.
Ние: ...................................................................................................................
(изписва се фирмата на Участника)

Дата:.........................г.
гр.………………….

Подпис и печат:...............................
/…………………../
(име и фамилия)
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Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”
Настоящото ценово предложение е подадено от: ………
(наименование на участника)
и подписано от
…………………………………………………………………..………………………………
(трите имена на лицето)
в качеството му на
……………………………………………………………………………………………………
(длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаването ни с решението, обявлението и документацията за настоящата
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
фиксирана телефонна мрежа”, предлагаме да организираме и изпълним поръчката, както
следва:
1. Месечна абонаментна такса за всички телефонни постове, Интернет достъпи и
ISDN– МА, изразява се с цифра, представляваща предложена от участник месечна
абонаментна такса в лева без ДДС:
..............................................................
2. „ Цена на минута изходящ разговор: ………….,
Формирана от цени на разговори към:
- национални мобилни мрежи: ………………..
- национални фиксирани мрежи: ………………….
- такса свързване: ……………….
Забележка:
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1.За всички услуги, които участникът предоставя и в офертата не са посочени цени, важат
цените, публикувани от участника;
2. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан плик с надпис: „Предлагана
цена” ;
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на поръчката.
Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора,
съгласно сроковете и условията залегнали в договора.
Дата:......... ..............г.

Подпис и печат: ...............................

гр. ………………….

/…………………../

(име и фамилия)

Предлагаме следните допълнителни услуги:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................
(Участникът задължително следва да посочи тук и пълния пакет от допълнително
предлаганите от участника услуги и техните цени).
Пълният пакет от допълнително предложените от участника услуги и техните цени
по тази точка стават неразделна част от предлаганата оферта.
Цените по показателите се посочват в лева, с точност до третия знак /включително/
след десетичната запетая.
Приемаме да открием партида на Възложителя с таксуване на видовете услуги по
точно посочените и приети от Възложителя тарифни планове.
В посочената от нас цена са включени всички наши разходи за изпълнение на
поръчката.
Приемаме, че начинът на плащане на поръчката е съгласно договора за възлагане
на обществената поръчка.
Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати
грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.
Настоящото предложение е валидно 60 (шестдесет) дни считано от крайния срок за
подаване на офертата.
Дата: ................ 2017 г.

Подпис и печат:

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

Име и фамилия:..........................................................
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Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител по чл. 66, ал. 1 от ЗОП
Долуподписаният
/та/
..............................................................................,
ЕГН
..............................., с адрес: ............................................................................, лична карта
№..........................., издадена на ............................., от ....................... ..в качеството ми на
...................................................................................................................................
(длъжност и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява)
на ……………..................................................................................................................
(наименование на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. От името на представляваното от мен търговско дружество:
..................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам съгласието на дружеството да участва като подизпълнител на
................................................................................................................................................,
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)
ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет
………………………………………………………………………………………………
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
………………………………………………………………………………………………
(изброяват се конкретните ресурси, които ще предостави на определения изпълнител)
3. В съответствие с чл. 66, ал. 2 от ЗОП представям декларация за доказване на
липсата на основания за отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - т. 5 и т. 7 от
ЗОП на дружеството.
Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства по т. 3, да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа
на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
...............................г.
гр..............................

Декларатор:
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Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените
поръчки
Долуподписаният
/та/
..............................................................................,
ЕГН
..............................., с адрес: ............................................................................, лична карта
№..........................., издадена на ............................., от ....................... ..в качеството ми на
...................................................................................................................................
(длъжност и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява)
на ……………..................................................................................................................
(наименование на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”,
,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се
зачертава) 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;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета
страна;
3. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената
поръчка, който не може да бъде отстранен.
Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при деклариране
на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

...............................г.
гр..............................

Декларатор:

Документите доказващи декларираните обстоятелства се представят при подписване
на договор.
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Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените
поръчки

Долуподписаният
/та/
..............................................................................,
ЕГН
..............................., с адрес: ............................................................................, лична карта
№..........................., издадена на ............................., от ....................... ..в качеството ми на
...................................................................................................................................
(длъжност и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява)
на ……………..................................................................................................................
(наименование на участника)
участник
в
обществена
поръчка
с
предмет:
„Предоставяне
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.

на

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представлявания от мен участник
………………………………………………
а) Няма
1. Задължения за данъци и задължителни б) Допуснато е разсрочване, отсрочване
осигурителни вноски по смисъла на чл. или обезпечение
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния в) Има, установени с акт, който не е
процесуален кодекс и лихвите по тях, към влязъл в сила.
държавата и към общината по седалището г) Размерът на неплатените дължими
на възложителя и на участника, или данъци или социалноосигурителни вноски
аналогични задължения, установени с акт е не повече от 1 на сто от сумата на
на
компетентен
орган,
съгласно годишния
оборот
за
последната
законодателството на държавата, в която приключена финансова година
участникът е установен, освен ако е (ненужното се зачертава)
допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение
на
задълженията
или
задължението е по акт, който не е влязъл в
сила.
1. Неравнопоставеност в случаите по чл. а) Представляваният от мен участник не е
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44, ал. 5 от ЗОП.

предоставял пазарни консултации и/или
не е участвал в подготовката на
обществената поръчка
б)
Предоставянето
на
пазарни
консултации
и/или
участието
в
подготовката на обществената поръчка на
представлявания от мен участник не води
до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5
ЗОП.
(ненужното се зачертава)

Представляваният от мен участник:
- не е предоставил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване на липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при деклариране
на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
2.

...............................г.
гр..............................

Декларатор:

Документите доказващи декларираните обстоятелства се представят при подписване на
договор.
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Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС)
Долуподписаният/та ....................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
данни по документ за самоличност .....................................................................,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .............................................., на……………………………….
(длъжност)
……………………………………………………………………………………...
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................... - участник в обществена поръчка с
предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален
/ненужното се зачертава/
данъчен режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за
корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е
_____________________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/
2. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество,
/ненужното се зачертава/
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.2 от
Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален
данъчен
режим____________________________________________
________________________________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/
3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е
контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим/
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Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:............................

Декларатор: ………………………….
(подпис)

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/. Когато кандидатът
или участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за
всяко юридическо лице, включено в обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно
да представляват кандидата или участника/подизпълнителя/, съгласно представения
документ за регистрация.
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Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/та ....................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
данни по документ за самоличност .....................................................................,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .............................................., на……………………………….
(длъжност)
……………………………………………………………………………………...
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................... - участник в обществена поръчка, възлагана
с публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
фиксирана телефонна мрежа”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП, във връзка с чл. 3, ал. 5
от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо/и
лице/а:………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ......................

Декларатор: ……………………..
(подпис)
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Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/та ....................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
данни по документ за самоличност .....................................................................,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .............................................., на……………………………….
(длъжност)
……………………………………………………………………………………...
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................... - участник в обществена поръчка с
предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа”,
Декларирам, че паричните средства – предмет на посочената по-горе обществена
поръчка
имат
следния
произход:…………………………………………….
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:............................

Декларатор: ………………………….
(подпис)
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Приложение № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Долуподписаният/та ..................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
данни по документ за самоличност ....................................................................................,
(номер на лична карта, дата, орган и място на
издаването)
…………………………………………………………………………….………………….
в качеството си на .............................................., на.............................................................,
(длъжност)
………………………………………………………………………………..………………
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................... - участник в обществена поръчка
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
фиксирана телефонна мрежа”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Приемам условията и клаузите заложени в проекта на договор - неразделна част от
Документацията и обявата за събиране на оферти.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:............................

Декларатор: ………………………….
(подпис)
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Приложение № 11

СПИСЪК
за изпълнени дейности по предмета на поръчката
1. Наименование на участника:….……………………………………………….....
……………………………………………………………………………..…………..
2. Представляван от:……………………………………………………….…………
(управител, изпълнителен директор член на управителния съвет, член на Съвета на
директорите и др.)
3. Имена на представляващия/ите:….…………………………………………….....
…………………………………………………………………………………..……..
(собствено бащино фамилно)
ЕГН………………, л.к. №……………………., издадена на …………, от…………
Представляваният от мен участник в обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” е
изпълнил следните еднакви или сходни с предмета на поръчката дейности, през
последните три години до датата на подаване на офертата, посочена в обявлението:
1.
2.
3.
(Списъкът следва да съдържа информация за еднакви или сходни с предмета на поръчката
дейности, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и клиентите.)
Дата: ........................

Име и фамилия: ............................
Длъжност: .....................................
Подпис и печат: ..............................
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Приложение № 12
Декларацията за конфиденциалност
по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ата:
………………………………………………………………………………………………………
………………….,
(име, презиме, фамилия )
ЕГН: …………………………, лична карта № ……………………………….., издадена от
МВР – гр. ………………………, на ………………………………, адрес: гр.
……………………………………, община ………………………………………………..,
ул./бул. …………………………… № …………….., ж.к. ………………….., бл. №
…………., ап. ……………., ет. ………..,
в
качеството
си
на
……………………………………,
в
………………………………………………………………………………………,
(длъжност)
(наименование на участника)
със
седалище:
…………………………
и
адрес
на
управление:
…………………………………………………………………,
тел./факс ……………………………………., ЕИК/БУЛСТАТ (или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен) …………………………………………………… - участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”, във връзка с участието ни в горепосочената
обществена поръчка, при условията и по реда на ЗОП,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна
част/части от офертата) от офертата, има конфиденциален характер във връзка с
наличието на търговска тайна.
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя,
освен в предвидените от закона случаи.
3. Запознат съм с разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП, съгласно която
участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
Тази декларация не е задължителна част от офертата, като същата се представя по
преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
Дата: ........................

Име и фамилия: ............................
Длъжност: .....................................
Подпис и печат: ..............................
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Приложение № 13
Проект на договор

ДОГОВОР
№.....................................

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

Днес, ........................ г. в гр. София се сключи настоящият договор между:
1. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА), с адрес гр. София 1124, бул.
“Цариградско шосе”№49, ЕИК/Булстат 000695071, представлявано от МАКСИМ
МИНЧЕВ – Генерален директор, наричана по - долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. .......................... , рег. по ф.д. № .... на ............, със седалище и адрес на управление в
............. ЕИК.........................., банкова сметка ......................., тел. ............., факс .....................,
представлявано от ..............................................., наричано по долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на БТА,
(наричани за краткост в Договора „Услугите” или Услугата”), съгласно Техническо
предложение, което е приложение № 1 от Договора и неразделна част от същия, Ценова
оферта на Изпълнителя, представляваща Приложение № 2 към този Договор и неразделна
част от същия, както и приложение № 3, представляващо списък с номерата на
фиксираните телефонни номера, ползвани от Възложителя, неразделна част към този
Договор и при условията на същия.
(2) Изпълнителят предоставя Услугите по чл. 1, ал. 1 като осигурява достъп до собствените
му обществени електронни съобщителни мрежи и предоставяне на фиксирана телефонна
услуга с национално покритие за връзка със стационарни и подвижни абонати.
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ІІ. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Мястото на изпълнение на възложените с настоящия Договор Услуги е територията
на Република България.
Чл. 3. Срокът за извършване на Услугите е 1 /една/ година от сключването.
ІІІ. КАЧЕСТВО
Чл. 4. Предоставянето на Услугите от Изпълнителя при условията на настоящия Договор
следва да бъде осъществявано в съответствие с изискванията, заложени в Разрешението на
Изпълнителя за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез фиксирани
наземни мрежи по стандарт POTS.
ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Цените на Услугите се формират на основание утвърдените тарифи на
Изпълнителя и при посочените в настоящия Договор условия, съгласно представената
Ценова оферта за фиксирана телефония (Приложение № 2);
(2) Цените по ал. 1 включват разходи на Изпълнителя за изпълнението на Услугите,
предмет на настоящия Договор;
(3) В случаите, когато първият месец на ползване на услугата е непълен, Възложителя
заплаща сума пропорционално на времето на ползване на услугата през първия месец
на база 30-дневен календарен месец.
Чл. 6. Изпълнителят издава на Възложителя фактури за предоставените и ползвани от
него Услуги. Цените за услугите по чл. 1 се фактурират ежемесечно, отделно за всеки
клиентски номер и се заплащат в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на
издаване на фактурите от Изпълнителя за дължимите суми от Възложителя.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7. Изпълнителят се задължава:
а) да предостави Услугите по ал. 1, в съответствие с Техническите изисквания на
Възложителя;
б) да изпълни задълженията си по настоящия Договор качествено и в определените
срокове в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, както и с
условията и изискванията на Възложителя във връзка с възлаганата по този Договор
обществена поръчка;
в) да предостави на Възложителя необходимите документи и материали,
свързани с Договора с необходимото съдържание за използването на Услугата по
предназначение;
г) да уведомява своевременно упълномощените представители на Възложителя
за всички промени в статута на дружеството до изтичане срока на Договора.
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Чл. 8. Изпълнителят има право:
а) да получи от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на Услугата,
възлагана с настоящия Договор;
б) да получи договореното възнаграждение при условията и в сроковете на
настоящия Договор.
Чл. 9. Възложителят се задължава:
а) да заплаща в срок сумите, дължими за ползваните по този Договор Услуги по
реда и при условията, посочени в същия.
Чл. 10. Възложителят има право:
а) да ползва Услугите, предмет на този Договор, в съответствие с изискванията на
Възложителя за стационарна телефония, настоящия Договор и приложенията към него;
б) да осъществява текущ контрол при изпълнение на Договора, без с това да
затруднява оперативната дейност на Изпълнителя;
в) по всяко време да получава информация от Изпълнителя относно дължимите
суми за използваните услуги по настоящия Договор;
г) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни възложените
Услуги и достави в срок без отклонение от договореното и без недостатъци;
д) Възложителят има право да адресира до лицата за контакт на Изпълнителя,
искания за отстраняване на повреди по мрежата, оборудването и други технически
средства на Изпълнителя, които препятстват качественото предоставяне на услугите,
предмет на този Договор;
е) Възложителят определя свои представители за контакти с Изпълнителя по всички
въпроси, свързани с изпълнението на настоящия Договор, както следва:
За Възложителя:
Име и фамилия: ………………………………..
Тел.: …………………………………………....
e-mail: ………………………………………….
За Изпълнителя:
Име и фамилия: ………………………………..
Тел.: …………………………………………....
e-mail: ………………………………………….
VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРАКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10 (1) Настоящият Договор може да бъде изменен при условията на действащото
законодателство.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва:
2.1 по взаимно съгласия на страните;
2.2 при виновно неизпълнение на задълженията на една от Страните по Договора
без предизвестие;
2.3 когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
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поръчка, предмет на Договора, извън правомощията и възможностите на Възложителя,
който той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено
уведомление в 7 (седем) дневен срок от датата на постъпване на обстоятелствата.
VІІ. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. За всички случаи на неизпълнение на задължения във връзка с настоящия Договор,
страните носят отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Страните носят отговорност и когато вредите са причинени поради умисъл или груба
небрежност на техни служители, подизпълнители или лица, намиращи се под техен
контрол.
Чл. 12. За неплатените в срок задължения Възложителят дължи лихва в размер на
законната лихва за забава. В случай на забавяне на плащане от страна на Възложителя с
повече от 30 (тридесет) календарни дни от срока по чл. 6, Изпълнителят има право без
писмено предизвестие временно да прекрати предоставянето на услугите до извършване
на плащането. Предоставянето на услугите се възстановява във възможно най-кратък срок
след отстраняване на нарушението, риска или извършване на незабавно то плащане.
Чл. 13. За всеки период, в който ползването на някоя услуга е било невъзможно,
поради причини, за които Изпълнителя носи изключителна отговорност, за време
продължило повече от 24 (двадесет и четири) часа, Възложителят има право на
обезщетение в размер на 1/ 30 от месечния абонамент. Възложителят има право да се
възползва от тази възможност само при условие, че е уведомил Изпълнителя писмено
за датата на спирането на Услугата и е дал възможност на Изпълнителя да отстрани
повредите.
Чл. 14. Страната засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Не може да се
позовава на непреодолимата сила онази страна, чиято небрежност или умишлени
бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 15. Изпълнителят и Възложителят са съгласяват да считат за конфиденциална всяка
информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия Договор.
Чл. 16. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя
да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма Договора или част от него
и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите
служители.
Чл. 17. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от
Изпълнителя документи и материали по Договора, като не ги предоставя на трети лица.
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ІХ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 18. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилага действащото
законодателство на Република България и общите условия на Изпълнителя за съответните
видове услуги, Техническото приложение и Ценовата оферта на Изпълнителя, както и
изискванията заложени в документацията.
Чл. 19. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане
по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе
спора за решаване от компетентния съд.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1:

Техническо предложение за фиксирана телефония;

Приложение № 2:

Ценова оферта за фиксирана телефония;

Приложение № 3:

Списък с номерата на Възложителя.

Настоящият Договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за всяка
от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МАКСИМ МИНЧЕВ
Генерален директор на БТА
Финансов директор
Данчо Антонов
Юрисконсулт
Дико Проданов
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