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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

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

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
ДЕЛОВОДНА ИНФ ОРМ АЦИЯ_________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00069 
Поделение:________
Изходящ номер: 83-00-101 от дата 08/05/2015 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛО Ж И ТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Нова Загора
Адрес
ул. 24 май № 1
Град Пощенски код Страна
Нова Загора 8900 България
Място/места за контакт Телефон
Община Нова Загора 0457 62121
Лице за контакт (може и повече от едно лице]
Сергей Дериволков, нач. отдел Правен
E-mail Факс
obshtina@nova-zagora.org 0457 64303
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nova-zagora.org
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http : / / zop.nova-zagora.org/node/4 б

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
□  Строителство □  Доставки К1 Услуги
Кратко описание
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ПО СТАНДАРТ GSM ЗА 

НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА"
Общ терминологичен речник (CPV)

Оси. код Дои. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 64200000
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РАЗДЕЛ III____________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Избор на оператор на обществена мобилна телефонна мрежа за 
предоставяне на гласова телефонна услуга с обем на услугата - 
188 SIM карти.
Обемът е прогнозен, и възложителя разполага с правото да увеличи 
или намали обема на поръчката по всяко време от действието на 
договора.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN____________________________________________________
Място иа извършване
Мястото на изпълнение на възложените с настоящия Договор Услуги е код NUTS:
територията на Република България и чужбина при предоставяне на BG342
услугата „роуминг".______________________________________________________________
Изисквания за изпълнение на поръчката
Лицата, кандидатстващи за изпълнение на поръчката „Предоставяне 
на мобилна телефонна услуга по стандарт GSM за нуждите на Община 
Нова Загора" следва да представят документи, с които да 
удостоверят съответствие с изискванията на възложителя, както 
следва:
1. Административни сведения - Образец № 1.
2. Копие /нотариално заверено/ от лиценз за осъществяване на 
далекосъобщения чрез далекосъобщителна подвижиа клетъчна мрежа 
по стандарта GSM.
3. Нотариално заверено валидно разрешение издадено от КРС за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- номера, за 
осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена 
електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен честотетн 
ресурс- радиочестотен спектър и предоставяне на обществена 
телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и 
UMTS.
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец 
2/. Съдържа описание на техническото осигуряване на услугата, 
съответстващо на обявените по-горе технически спецификации, 
както и подробна информация за допълнителни услуги за GSM- 
телефонията по т. 5 от Техническите спецификации.
Към техническото предложение се прилагат:

-Декларация, за наличие на център за денонощна техническа 
поддръжка и непрекъснато обслужване в режим 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и
гарантираме време за реакция при обаждане за повреда до 4 часа в
работно време и до 8 часа в извън работно време.
-Декларация за процента на неуспешни повиквания за национални 
повиквания в мобилна мрежа за предходната календарна година;
- Спецификация за мобилни телефонни апарати среден и висок клас, 
които ще бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на 
Възложителя в рамките на предложената обща стойност в лева по т. 
II от образеца на техническото предложение;
- Условия за предоставяне на мобилен интернет.
- Описание на техническото осигуряване на услугата, 
съответстващо на обявените по-горе технически спецификации, 
както и подробна информация за допълнителни услуги за GSM- 
телефонията по т . 5 от Техническите спецификации.
5. Ценово предложение - Образец № 3.
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Условията в образците са задължителни за участниците и не могат 
да бъдат променяни от тях.
При непредставяне на някой от изискваните документи или промяна 
в образците, ценовото предложение на участника не се разглежда.
Критерий за възлагане
□  най-ниска цена________________   ш икономически най-изгодна оферта__
Показатели за оценка на офертите
К1 -Месечна абонаментна такса за 1 31М-карта с включени 4 4 640 
безплатни минути месечно за разговори в група и към всички мрежи 
в страната - 20 т .
К2 - Цена за минута национален разговор към всички мрежи в 
страната (след изчерпване на безплатните минути):- 20 т.
КЗ - Цена на минута за разговори към международни 
оператори /фиксирани и мобилни мрежи/:- 20 т.
К4 - „Цена за минута за разговори в роуминг за страни от ЕС" -15 
т .
К5 - Цена на SMS към всички национални мобилни мрежи -20 т. 
К6 - Процент отстъпка при закупуване на телефонни 
апарати /стационарни и мобилни телефони/-5 т .
Срок за получаване на офертите
Дата: 19/05/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00
Европейско финансиране Да □  Не В
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Пълен достъп до документацията за участие се осигурява на 
профила на купувача на сайта на Община Нова Загора, на адрес: 
http://zop.nova-zagora.org/node/46
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ПО СТАНДАРТ GSM ЗА 
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА" в деловодството на Община Нова 
Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 1. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, 
ал. 3 от ЗОП, на 20.05.2015 г., в 09:00 часа, в заседателната 
зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова 
Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316,

РАЗДЕЛ IV__________________________________________________________________
Срок на валидност иа публнчната покана (включително)
Дата: 19/05/2015 дц/мм/птг___________  _____
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