национално покритие за минимум 350 номера по два тарифни плана, посочени от
Възложителя, с включен мобилен интернет към един от тях, както и пакет безплатни
минути към тарифен план 1.
Възложителят цели да осигури предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
фиксирана телефонна мрежа с месечен абонамент за 6 броя телефонни поста и 6 броя
ISDNBRA с общо 400 номера, с максимален пакет от 7000 минути, с включени безплатни
минути и цена на минута изходящ разговор извън безплатните минути, като допустимият
максимален размер на месечния абонамент е 1 375 лева. Услугата следва да включва и
възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните факс апарати на
Възложителя
4. Срок на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора или до
достигане на прогнозната стойност на поръчката.
4а. Място на изпълнение на поръчката: Предоставянето на далекосъобщителни услуги
чрез фиксирана телефонна мрежа в сградата на УМБАЛ проф.д-р Стоян Киркович,
находяща се в гр. Ст.Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, гр.Стара Загора ул. „Ген. Столетов”
№ 2 - Морфоблок и гр. Стара Загора, бул. „Руски” 50 - Акушеро-Гинекологичен комплекс
и възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от и на наличните факс
апарати на Възложителя в сградите на посочените адреси.
5. Средства за финансиране и начин на плащане:
5.1. Финансирането се осигурява със собствени на Възложителя средства.
5.2. Оферираните цени следва да са формирани до краен получател и да включват всички
разходи за изпълнение на поръчката.
5.3. Всеки участник трябва да подаде оферта за пълния обем на поръчката. Частично
офериране не се допуска.
5.4. Заплащането на цената по договора се извършва от Възложителя в български лева,
ежемесечно по банков път по сметката на Изпълнителя в зависимост от ползваните
услуги. Плащането от страна на Възложителя се извършва в срок до 30 календарни дни,
след датата на получаване на фактурата на адреса на Възложителя - град Стара Загора, ул.
„Генерал Столетов” № 2, посочваща броят, видът и цените на предоставените и ползвани
от Възложителя услуги по отделните сим карти и за съответния отчетен период, както и
фактура за предоставените услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.
6. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 56 000 лева /петдесет
и шест хиляди лева/ без ДДС.
Методите за измерване параметрите за качество на услугата и качество на
обслужването да бъдат в съответствиес НАРЕДБА № 6 от 13 МАРТ 2008г. за
УНИВЕРСАЛНАТА УСЛУГА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (загл.
изм. - ДВ, БР. 77 от 2012 г.), съгласно чл. 182, ал. 3 ЗЕС.
7.Изисквания на възложителя към участниците:
7.1
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо
или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на
настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите или от други законно
определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено
пълномощно лица.
7.2.
В случай, че участникът участва като обединение, същият следва да представи
договор /споразумение/ за обединение или заверено копие, както е описано по-долу.
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на
обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението
на договора, че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да
задължава, да
получава указания за и от името на всеки член на
обединението/консорциума, че изпълнението на договора, включително плащанията, са
отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на
обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение
на договора.

- участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да
представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.
- в споразумението трябва да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки един
от членовете на обединението.
- случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в офертата.
- лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
- в случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания за технически
възможности ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки член
на обединението поотделно.
7.3. Участниците следва да отговарят на условията, посочени в ЗОП и обявените
изисквания от Възложителя в обявлението и документацията за участие, а именно:
7.4. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран:
а1 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б/ за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в/ за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
г/ за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
д/ за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс,
е/ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и
безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права
на работниците
ж/ за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки.
з/ е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свъразни с
предмета настоящата публична покана, съгласно законодателството на държавата, в която
е извършено нарушението.
Забележка: Когато участниците са юридически лица, това изискване се прилага,
както следва:
S
при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
■S
при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
S
при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по
чл. 147, at. 1 от Търговския закон;
S
при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския
закон;
S
при командитно дружество с акции — за лицата по чл. 244, ал. 4 от
Търговския закон;
S
при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
•S
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за
лицата, които представляват кандидата т и участника;
В горните случаи / тези по чл. 47, ач. 4 от ЗОП/ и за прокуристите, когато има
такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се
подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
7.5. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е:
б )е обявен в несъстоятелност.
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в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно
националните закони и подзаконови актове.
г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата
дейност е под разпореждане на съда или кандидатът или участникът е преустановил
дейността си.
е) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния
процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
или има задължения за вноски за социалното осигуряване или за данъци, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
7.6. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено физическо или
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е
налице изключението по чл. 4 от същия закон, за наличието което изключение участникът
следва да представи доказателства
7.7. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници:
а) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация.
б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
в) които са свързано лице или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 23 а и т.
24 от ДР на ЗОП с друг кандидат или участник в настоящата процедура.
Забележка: Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при
изпълнението на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за
подизпълнителите.
Липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се удостоверява с
декчараиия при подаването на офертата (арг. от чл. 47, ал. 9 от ЗОП). На основание чл.
56, ал. 1, т. 1, б. б от ЗОП всяка оферта трябва да съдържа и декларация за отсъствие
на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.
Участниците са длъжни да уведомят възложителя за всички настъпили промени
в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в деня, следващ деня на настъпването им.
Забележка: При подписване на договора за обществена поръчка участникът,
определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните
компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.
1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен,
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен
регистър ш и предоставянето им безплатно на възложителя и декларации за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е
установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47. ал. 2 от ЗОП.
Участникът ще бъде отстранен от участие при възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
8.
Всеки участник следва да изпълни следните технически изисквания при
предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез
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обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS
с национално покритие:
8.1. Да предостави на Възложителя безплатно абонаментни SIM-карти за включване към
своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни
планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните
абонати в корпоративната група за срока на договора за минимум 350 номера.
8.2 Да предостави и посочи месечен абонамент за два тарифни плана с включен пакет
безплатни минути за тарифен план 1 и количество данни за достъп до тарифен план 2.
8.3. Да предоставя по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок
на действие, съответстващ на сключения договор.
8.4. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на
Възложителя.
8.5. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти)
по точка 8.1 и 8.3 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни
и без лимит.
8.6. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 8.1 и 8.3. на
посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при
преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка.
8.7. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране
на направления от абонатите на корпоративната група.
8.8. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по
направления, време и стойност.
8.9. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата роуминг за
определени абонати.
8.10. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта.
8.11. По указание на Възложителя да предоставя услугата високоскоростен „мобилен
интернет” на определени абонати.
8.12. Да предоставя на Възложителя месечна фактура посочваща броят, видът и цените на
предоставените и ползвани от Възложителя услуги по отделните сим карти.
8.13. Участникът следва да посочи брой включени минути за национални разговори по
Тарифа 1 /за оценка по показател К4 предвид избрания от Възложителя критерии за
оценка на офертата - икономически най-изгодна оферта/.
8.14. Участникът следва да посочи брой включени MB за достъп до интернет за Тарифа 2
/за оценка по показател К 5 предвид избрания от Възложителя критерии за оценка на
офертата - икономически най-изгодна оферта /.
9.
Предоставянето на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа следва да отговаря на изброените по-долу изисквания:
9.1. Предоставянето на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа следва да включва месечен абонамент за минимум 6 броя телефонни поста и 6 броя
ISDNBRA с общо 400 номера с максимален пакет от 7000 минути, с включени безплатни
минути и цена на минута изходящ разговор извън безплатните минути, като допустимият
максимален размер на месечния абонамент е 1375 лева. Услугата следва да включва и
възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните факс апарати на
Възложителя.
9.2. 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, които да се предоставят в сградата на „УМБАЛ проф.д-р
Стоян Киркович“ АД, находяща се в гр. Ст.Загора, ул. „Ген. Столетов” №2, в гр.Стара
Загора ул. „Ген. Столетов” № 2 - Морфоблок и гр. Стара Загора, бул. „Руски” 50Акушеро-Гинекологичен комплекс.
9.3. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на Възложителя.
9.4. Предоставяните телефонни услуги следва да отговарят на следните параметри и
стандарти или алтернативни осигуряващи същото качество и да са съвместими с
оборудването на Възложителя:
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•
•

Стандарти ETSI: EG 201 184; EG 201 188 V I.2.1 (2000-01);
Поддържане на audio-codecG.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата услуга;
Телефония (audio/3.1 kHz), (ETS 300 111).
9.5. Възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните факс
апарати на „УМБАЛ Проф.д-р Стоян Киркович“ АД.
9.6. Осигуряване на безплатни разговори към всички национални номера за спешни
повиквания до пълното им отпадане и към единен европейски номер 112.
9.7. Осигуряване на възможност за повиквания към негеографски номера 0700, 0800
9.8. Други допълнителни услуги предложени от участника.
9.9. Участникът следва да предложи брой безплатни минути месечно към всички
фиксирани мрежи в Република България - наричани по-долу „МД" за нуждите на
оценката, съобразно посочения от Възложителя критерии за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта” .
9.10. Участникът следва да предоставя на ,*УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД
безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура.
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
с вкл. ДДС.
9.11. Участникът следва да предостави на оторизиран представител на „УМБАЛ
Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД 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.
9.12. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24x7x365
HelpDesk.
9.13. Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на
услугите на „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, а така също и еднократните
разходи за преместването на ползваните услуги от един на друг адрес в същото населено
място, са изцядо за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.
Предложението на участника по тези технически изисквания следва задължително
да бъде включено в техническото предложение на участника, което представлява
неразделна част от договора.
10. Съгласно чл. 101 в от ЗОП офертата трябва да съдържа най-малко:
данни за лицето, което прави предложението, техническо предложение - предложение за
изпълнение на изискванията на възложителя, срок за изпълнение на поръчката - 24 месеца
от сключване на договора, начин и срок на плащане - ежемесечно, съгласно посочения в
т. 5 от настоящата документация, ценово предложение, срок на валидност на офертата не по-малко от 60 (шестдесет)дни от крайната дата за подаване на офертите.
Офертите на участниците следва да съдържат:
10.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В
списъка участникът следва да опише всички представени от него документи
(задължителни и други по преценка на участника).
Списъкът на документите следва да се постави в началото на офертата. Всеки лист,
съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка /Приложение № II.
10.2. Представяне на участника/Приложение № 2/ - с посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга
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идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата.
Когато участникът е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията е
достатъчно посочване на ЕИК.
Копие от документа за самоличност - когато участникът е физическо лице.
В случай, че участникът участва като обединение, същият следва да представи
договор /споразумение/ за обединение или заверено копие, както е описано по-долу.
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на
обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на
договора, че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава,
да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума, че
изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на
обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са
задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.
- участниците в обединението/консорциума трябва да определят писмено едно лице,
което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.
- в споразумението трябва да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки
един от членовете на обединението.
- случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в офертата.
- лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
- когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, посочването
на ЕИК и документите по чл. 56, ал. 1, т. 1,6. „а“ и б. „б” от ЗОП се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението.
- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор
по чл. 25, ал. 2, т. 6;
- когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, или обединение
на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от
ЗОП се представя в официален превод на български език, а по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП,
които са на чужд език, се представят и в превод.
10.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата (оригинал),
когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и
представляващ участника /с изключение на документите, които съгласно ЗОП и указания
на Възложителя следва да бъдат подписани от лицата, представляващи участника/, а от
изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички
данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и/или съответен документ,
съдържащ се в офертата и/или да представлява участника в обществената поръчка
10.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП - оригинал /Приложение № 3/. Декларацията се
подава от лицата посочени в чл. 47, ал.4 от ЗОП.
10.5. Списък-декларация - оригинал /Приложение № 4/ на изпълнени минимум два
договора през последните три години, считано до датата на представяне на офертата за
услуги, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите. Към списъка - декларация участниците
представят доказателства за извършените услуги под формата на удостоверения, издадени
от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който
са публикувани информации за доставките.
Под „сходен предмет,, следва да се разбира изпълнение на услуга за предоставяне
на електронни далеко съобщителни услуги.
10.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП в оригинал /Приложение № 5/.
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10.7. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП /Приложение № 6/.
10.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП /Приложение № 7/.
10.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици /Приложение № 8/.
10.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката./Приложение № 9/.
10.11. Срок на валидност на офертата.
10.12. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката,
издадено от Комисия за регулиране на съобщенията - заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ и подписано от лицето, представляващо участника.
10.13. Индивидуално разрешение за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, издадена от Комисия за
регулиране на съобщенията - заверено копие.с гриф „Вярно с оригинала, подписано от
лице, представляващо участника..
Посочените документи участникът следва да представи в запечатан,
непрозрачен плик, с обозначени на него данни за участника и изписване на предмета
на поръчката.
10.14. Ценово предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 10/. Ценовото
предложение следва да е поставено в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис
„Ценово предложение“, на който да е изписано наименованието на участника и
предмета на поръчката. Пликът „ценовото предложение” трябва да бъде поставен в
плика, съдържащ документите по т. 10 от настоящата документация.
11. Критерии за възлагане и методика за оценка на офертите: Оценката на офертите
ще се извършй по критерия „икономически най-изгодна оферта", съгласно избрания от
Възложителя критерии за оценка и съдържащите се в настоящата документация методики
за оценка на офертите.
12. Място и срок за подаване на офертите за участие: град Стара Загора,
ул.Тен.Столетов" № 2 в отдел Деловодство на “УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович” АД град
Стара Загора, не по-късно от 27.04,2016г. до 16,00часа.
13. Място за подаване на офертите: Офертите се подават в Деловодството на „УМБАЛ
Проф. д-р Стоян Киркович” АД, в град Стара Загора, ул.Тен. Столетов" № 2 в запечатан
непрозрачен плик, върху който е изписан предмета на публичната покана, име на
участника, адрес, телефон, факс и по възможност електронна поща.
Отварянето на офертите да се извърши на 28.04.2016г. от 13.00 часа в
заседателната зала на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович”АД, в град Стара Загора,
ул."Ген. Столетов" № 2.
14. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от крайния срок за
подаване на оферти.
15. Документи за сключване на договор - С класирания на първо място участник се
сключва писмен договор за обществена поръчка, съгласно /Приложение № 11 към
настоящата документация/.
Участникът, класиран на първо място е длъжен в определения от възложителя срок,
посочен в уведомително писмо да се яви в „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД за
сключване на договор, като представи документите за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1. т. 1 от ЗОП и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.
5 от ЗОП - декларации, както и документ за внесена гаранция за добро изпълнение в
размер на 4% от стойността на поръчката.
*
В случай, че законодателството на държавата, в която участникът е установен,
предвижда включването на някое от обстоятелствата посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 от
ЗОП в публичен регистър ш и предоставянето им служебно на възложителя, то в този
случай, участникът е длъжен да предостави и съответните данни за този регистър на
Възложителя.
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
При избор на предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/ и
за нуждите на „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, оценката на офертите се
извършва по критерии „икономически най-изгодна оферта”, като класирането на офертите
се извършва по комплексна оценка за услугите на база техническото и ценовото
предложение.
Оферти, които не отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за
участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не
се оценяват.
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.НА КАНДИДАТИТЕ
Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерии (К)
- икономически най-изгодна оферта.
Оценяването на офертите ще се извършва по следната формула:
К = Км + Кс
Където:
Км - до 50 т. - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с
национално покритие;
Кс - до 50 т. - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана
телефонна мрежа.
Км - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално
покритие.
Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерии
(Км) - икономически най-изгодно предложение.
Км = К1 + К2 + КЗ + К4 + К5, където:
№
1
К 1

К2

КЗ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
2
Месечна абонаментна такса за Тарифа 1
Участник предложил най-ниска месечна абонаментна
такса, получава максимален брой точки (5 т.), а всеки
следващ участник получава с 2 т. по-мачко.
Месечна абонаментна такса за Тарифа 2
Участник предложил най-ниска месечна абонаментна
такса, получава максимален брой точки (5 т.), а всеки
следващ участник получава с 2 т. по-мачко.
Цена на минута разговор към всички национални
мрежи в страната:
.
Участник за предложил най-ниската цена, получава
максимален брой точки - 15 т., а всяко следващо
предложение получава 2 точки по малко от
предходното.

ТОЧКИ
3
5 т.

5 т.
0

15 т.
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К4

К5

Брой включени минути за национални разговори за
Тарифа 1
Участник предложил най-голям брой включени минути,
получава максимален брой точки (15 т.), а всеки следващ
участник получава e l m . по-малко.
Максималният брой минути на 1 бр. S1M карта, които
възложителят ще оценява е 44 640 бр.
Брой включени MB за достъп до Интернет за Тарифа
2
Участник предложил 4000 MB или повече за достъп до
Интернет в РБ, получава максимален брой точки (10
т.), а всеки следващ участник получава с 1 т. по-малко.

15 т.

10 т.

Възложителят си запазва правото да провери всяка информация предоставена от
участник/ците чрез справка-запитване до съответните компетентни органи.
Класирането се извършва на база комплексен коефициент Км -комплексно,
получено от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната
формула:
Км = К1 + К2 + КЗ + К4 + К5
Кс - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа
Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта при
посочените по-долу показатели е тяхната относителна тежест:
ПОКАЗАТЕЛИ/КРИТЕРИИ:
1. Месечна абонаментна такса за всички постове - МА
2. Брой безплатни минути месечно към всички фиксирани
мрежи в РБ- МД
3. Цена на минута изходящ разговор към фиксирани
мрежи в страната извън безплатните минути - МБ

Относителна тежест,
10 т.
20 т.
20 т.

МА- Цена на месечен абонамент общо за всички постове- 10 т.
Цената за месечен абонамент (за минимум 6 броя телефонни поста и 6 броя ISDN
BRA с общо 400 номера) се формира от месечните абонаменти, които ще се изискват за
предоставяне на фиксираните услуги. Възложителят не дължи заплащане на еднократни
цени за инсталиране и активиране услугите, както и за откриване и закриване на
телефонни постове.
МА = 10 х MAmin , където
МАп
MAmin -най -ниска предложена абонаментна цена в лева.
МАп -месечна абонаментна цена на участника, чието предложение се оценява.
Допустим максимален размер на МА е 1375 лв.
I

МД -Брой безплатни минути месечно към всички фиксирани мрежи в РБ- 20 т.
Този показател с получава по следната формула:
МД = 20 х МДп, където
МДтах

10

МДп - брой безплатни минути на участника, чието предложение се оценява;
М Дтах - най-голям брой безплатни минути.
Максималният оценяван пакет е 7000 минути общо за всички постове (за 6 броя
телефонни поста и 6 броя ISDN BRA с общо 400 номера).
МБ - Цена на минута изходящ разговор към национални фиксирани мрежи в
страната извън безплатните минути- 20 т.
Оценките по показателя се изчисляват по формулата:
МБ = 20 х MEmin .където:
МБ/п
MBmin - най-ниската изчислена цена измежду участниците.
МБ/ п - изчислената цена на участника, чието предложение се разглежда

Кс = МА+МД+МБ

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

