
Партида: 00536 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bg, e-rop(aaop.bq 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00536 
Поделение:________
Изходящ номер: 03 00 08 от дата 11/04/2016 •
Коментар на възложителя:
Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни 
услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна 
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално 
покритие, предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 
фиксирана телефонна мрежа за нуждите на „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян 
Киркович" АД

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Н аименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., 
Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Адрес
ул.Ген.Столетов №2
Град
Стара Загора

Пощенски код
6000

Страна
Р България

Място/места за контакт
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 
ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД

Телефон
042 605443

Лице за контакт (може и повече от едно лице
Ваня Богданова
E-mail
mbalad sz zop@mail.bg

Факс
042 601125

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата):
www.mbal-kirkovich.org

РАЗДЕЛ И
Обект на поръчката

□  Строителство______________D  Доставки_______________ЕЗ Услуги______________________

Кратко описание
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор 
чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по 
стандарт GSM/UMTS с национално покритие, предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за 
нуждите на „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович" АД
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Общ терминологичен речник (CPV)

Оси. предмет

Оси. код Дои. код (когато е приложимо)

64200000

Доп. предмети 64211000
64212000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем (Когато е приложимо)
Количество и обем: Възложителя цели да осигури за период от 24 
месеца от сключване на договор с изпълнител далекосъобщителни 
услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна 
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с 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 б 
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 
Прогнозна стойност
(в цифри): 56000.00 Валута: BGN______________________________________________________

М ясто на извършване
Предоставянето на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана код NUTS:
телефонна мрежа в сградата на УМБАЛ проф.д-р Стоян Киркович, BG344
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.__________________________________________

Изисквания за изпълнение на поръчката
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 портави в началото на 
офертата. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде 
номериран и подреден съгласно списъка - /Приложение № 1/.

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 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.__________________________________________________
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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, б. „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. 2 5, 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.

Продължение в: Допълнителна информация
Критерий за възлагане

О  най-ниска цена ^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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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: К 1-Месечна абонаментна 
такса за Тарифа 1 - 5 т.; К 2-Месечна абонаментна такса за 
Тарифа 2-5 т.; КЗ-Цена на минута разговор към всички национални 
мрежи в страната- 15 т.; К4-Брой включени минути за национални 
разговори за Тарифа 1-15 т.; К5-Брой включени MB за достъп до 
Интернет за Тарифа 2-10 т.
Класирането се извършва на база комплексен коефициент Км - 
комплексно, получено от сумата на стойностите на оценката по 
съответните показатели по следната формула:
Км = Kl. + 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 с тяхната относителна 
тежест:
ПОКАЗАТЕЛИ/КРИТЕРИИ: 1. Месечна абонаментна такса за всички 
постове - МА-10 т.; 2. Брой безплатни минути месечно към всички 
фиксирани мрежи в РБ- МД-20 т.; 3. Цена на минута изходящ 
разговор към фиксирани мрежи в страната извън безплатните 
минути - МБ-20 т.
Кс = МА+МД+МБ
Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до трети знак 
след десетичната запетая.

Срок за получаване на офертите
Дата: 27/04/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Европейско финансиране Да □  Не №
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Продължение от: Изисквания за изпълнение на поръчката
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.
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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/.
10.7. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. б, ал. 5 от 
ЗМИП /Приложение № б/.
10.8. Декларация по чл.б, 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. ____________ _

РАЗДЕЛ IV_________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 27/04/2016 дд/мм/гггг_______________________________

I
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