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УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Община Кричим, с адрес - гр. Кричим, пл. „Обединение'' № 3, в качеството си 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 7, т. 1 от ЗОП, Ви кани за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на 
Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: "Избор на оператор за 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 
подвилсна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и 
стационарни телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, 
междуселищни, мелодународни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за 
нуждите на Община Кричим". 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Възложител на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 7, т. 1 от 
ЗОП е община Кричим, представлявана от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на 
общината, адрес; гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, тел. 03145/2250 

2. Обект на поръчката: Обектът на настоящата обществена поръчка е 
„УСЛУГА", по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

3. Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обществена поръчка е; 
"Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално 
покритие и стационарни телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, 
междуселищни, международни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за 
нуждите на Община Кричим". 

4. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII „а" от Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/. Съгласно чл. 101а, ал. 2 от ЗОП „за възлагане на 
поръчките по чл. 14, ал. 4 възложителя събира оферти с публикуване на покана". 

Срокът за достъп до публичната покана в Портала за обществени поръчки е 
12.12.2013 г. 

5. Правно основание за откриване на процедурата 
Правно основание: чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а и сл. от Закона за обществените 

поръчки. 

6. Обща прогнозна стойност на поръчката: 30 576,00 лв. без ДДС 
Максималната прогнозна стойност на поръчката по видове услуги е както 

следва: 
• стационарни телефонни услуги - 10 416,00 лв. без ДДС; 
• далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално 
покритие - 20 160,00 лв. без ДДС. 



Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва 
всички разходи за изпълнение на поръчката. 

7. Срок за изпълнение на поръчката: 24 /двадесет и четири/ месеца, считано 
от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за готовността за 
предоставяне на услугата или до достигане на определените в т. 6 максимални 
стойности по съответната обособена позиция. 

Срокът за подписване на приемо-нредавателния протокол за готовността за 
въвеждане в действие на Услугата, респективно преноса на ползваните номера, в 
случай на необходимост от пренасяне в мрежата на Изпълнителя, е до 10 /десет/ дни от 
писменото уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на 
Договора. 

8. Начин за нлащане 
Плащането се извършва ежемесечно, по банков път, в срок до 30 календарни 

дни, след датата на издаване и получаване на оригинална данъчна фактура и безплатна 
детайлна справка /на хартиен носител и в електронен вид/, съдържаща минимума 
информация както следва: 

За стационарни телефонни услуги - обобщена и индивидуализирана за всяка 
абонатна линия информация за 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, продължителност и стойност на проведените телефонни 
разговори според вида им - селищни, междуселищни, международни, както и 
разговори към други мрежи /за всека друга мрежа/, както и при поискване 
детайлизирана справка за изходящи разговори - за всеки проведен разговор от всеки 
абонатен номер, включително и за номерата с автоматичен вход общ размер на 
дължимата сума без ДДС и с ДДС. 

За далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа но стандарт GSM / UMTS с 
национално покритие — обобщена и индивидуализирана за всяка SIM карта 
информация за 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 ДДС. 

Схема на плащане: разплащането по договора ще става със собствени 
бюджетни средства на община Кричим. 

Забележка: Недопустимо е начисляването на еднократни цени за инсталиране 
на нови услуги, както и начисляването на еднократни такси за инсталиране и месечни 
такси за активиране на допълнителни услуги. 

9. Място на изпълнение 
Мястото на изпълнение на услугата ще е на територията на Община Кричим, 

съгласно Техническото задание неразделна част от настоящите указания. 



II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в 
Поканата и настоящите указания. 

2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 
кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 
провеждане или изхода на процедурата. 

3. Кандидатът се представлява от управителите си или от липа, специално 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
управителя/изпълнителния директор, пълномощно. 

4. Изисквания при предоставяне на услугата, предмет на поръчката: 
Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действаща на телекомуникационния 
пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ Разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - номера за осъществяване на 
обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и 
предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисия за регулиране на 
съобщенията. 

Ползваните от Община Кричим стационарни телефонни номера трябва да 
бъдат включени в груна (Корпоративна груна), като разговорите между абонатите 
в тази група са безплатни и неограничени като брой минути. Тези разговори не се 
отчитат във включените в месечната такса безплатни минути. 

Ползваните от Община Кричим SIM-карти за достъп до мрежата на оператора 
трябва да бъдат включени в група от мобилни номера (Корпоративна група), като 
разговорите между абонатите в тази груна са безплатни и неограничени като брой 
минути. Тези разговори не се отчитат във включените в месечната такса безплатни 
минути. 

Кандидатът следва да осигури включване към Корпоративната група на 
Възложителя на ..присъединени абонати" - посочени от Възложителя служители, 
притежаващи лични SIM-карти - до 4 броя SIM карти на служител, за които да важат 
ценовите условия по настоящата обществена поръчка, като с „присъединените абонати" 
се подписват отделни договори и разходите за използваните услуги са за тяхна сметка. 

5. Критерий за избор на изпълнител: Икономически най-изгодна оферта. 
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сбор от получените 
комплексни оценки на офертата, както следва: 

КО = КО(ф„кс)*030 + КО,„об.)*0,70 - където: 

Комплексна оценка (КО) 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Относителна тежест 
100% 

Максимален брой 
точки - 1 0 0 

1. КО(ф,жс) ^ комплексна оценка на 
офертата в частта й за стационарни 
телефонни услуги 

3 0 % 30 

2. КО(„об.) - комплексна оценка на 
офертата в частта й за 
далекосъобщителни услуги 
предоставени чрез подвижна 
клетъчна мрежа по стандарт GSM / 
UMTS с национално покритие 

7 0 % 70 



Оценката и класирането на всяка от допуснатите оферти се прави поотделно за 
всеки от видовете услуги, включени в предмета на обществената поръчка, по 
показатели и Методика посочени по-долу: 

5.1. Показатели, относителната им тежест и Методика за определяне на 
комплексната оценка на офертите в частта им за стационарни телефонни услуги 

> Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сбор 
от оценките по всички показатели, в съответствие с определената им относителна 
тежест, по следната формула: 

КО(фикс) = Д(фикс) *0,40 + Ц(ф„кс) *0,60 - където: 

Комплексна оценка (КО) 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Относителна тежест 
100% 

Максимален брой 
точки - 1 0 0 

1- Д{фикс) - допълнително 
предложение — оценка за брой 
безплатни минути 

4 0 % 40 

2. Ц(фикс) - предложена цена 
6 0 % 60 

5.1.1. Показател 1 / Д(фикс)/ - е показател отразяващ тежестта на допълнително 
предложените от участника брой безплатни минути към предлаганите пакети услуги. 

> За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Д(фике) е 40 
точки; 

> Максимален брой точки - 40, получава офертата с предложените най-
голям брой безплатни минути месечно към предлаганите пакети услуги по следната 
формула: 

Д(фикс) = Д ] +Д2 

о Точките се присъждат съгласно посочената по-долу таблица: 

Показател 
.Д(фикс) 

Максимален 
брой точки 

40 

Под показател и Начин на оценяване 

Допълнително 
предложените от 
участника брой 

безплатни 
минути към 

предлаганите 
пакети услуги 

20 

Д1 
Брой безплатни минути 
месечно на 1 телефонен 
пост за обаждания извън 
корпоративната група 
към всички национални 
фиксирани мрежи 

Предложенията на кандидатите трябва да 
са в цифров вид. Предложения от вида — 
„неограничен брой Безплатни минути 
месечно на 1 телефонен пост" няма да се 
вземат под внимание! 
Оценяването по показателя се извършва 
по следната формула: 
Д | - (предложен брой безплатни минути 
на I телефонен пост месечно за 
обаждания към абонати извън 
корпоративната група към всички 
национални фиксирани мрежи) / (мах 
брой безплатни минути на I телефонен 
пост месечно за обаждания към абонати 
извън корпоративната група към всички 
национални фиксирани мрежи) х 20 



20 Д2 
Брой безплатни минути 
месечно на 1 телефонен 
пост за обаждания извън 

корпоративната група 
към всички 

д ал екосъоб щ нтел н и 
подвижни к л е т ъ ч н и 

м р е ж и по стандарт G S M 
/ U M T S 

Максимален брой точки получава оферта 
с най-голям брой безплатни минути. 
Предложенията на кандидатите трябва да 
са в цифров вид. Предложения от вида -
„неограничен брой Безплатни минути 
месечно на I телефонен пост" няма да се 
вземат под внимание! 
Безплатни минути месечно на 1 
телефонен пост за обаждания към 
абонати във фиксираните мрежи се 
изчислява по следната формула: 

Д г - (предложен брой Безплатни минути 
месечно на I телефонен пост за 
обаждания към всички 
далекосъобщителни подвижни клетъчни 
мрежи по стандарт GSM / UMTS) / (мах 
предложен от участник брой Безплатни 
минути месечно на 1 телефонен пост за 
обаждания към всички подвижни 
клетъчни мрежи по стандарт GSM / 
UMTS) X 2 0 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-голям брой безплатни минути. 

5.1.2. Показател 2 / Ц(фикс)/ - е показател отразяващ тежестта на ценовото 
предложение на участника с включени всички разходи по свързване на стационарните 
телефонни постове на Възложителя към стационарната мрежа на оператора и достъп до 
стационарни телефонни услуги, както и всички месечни разноски за предоставянето на 
услугите. 

> За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Ц(фикс) е 60 
точки; 

> Максимален брой точки - 60, получава офертата с предложено най-ниско 
ценово предложение по следната формула: 

Ц(фикс) — С 1 + С 2 + С 3 + С 4 

о Точките се присъждат съгласно посочената по-долу таблица: 
П о к а з а т е л 

Ц(фикс) 

М а к с и м а л е н 
брой т о ч к и 

60 

П о д п о к а з а т е л и Н а ч и н на о ц е н я в а н е 

Ценово 
предложение на 

участника с 
включени 

всички разходи 
по свързване на 
стационарните 

телефонни 
постове на 

Възложителя 
към 

стационарната 
мрежа на 

оператора и 
достъп до 

стационарни 

Цена на месечна такса 
/за един телефонен пост/, 

в лева без Д Д С . 
25 

Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая в 
лева без Д Д С . 
Кандидатите следва да предложат 
месечна такса за 1 телефонен пост не по-
висока от 14,00 лв. без Д Д С , на месец. 
Cimin - най-ниската ненулева цена за 
месечна такса от всички предложения; 
С, ,1 - цена на п - то предложение. 
Ако има някакви допълнителни такси, те 
да бъдат описани и да бъдат 
разпределени в месечните такси. 

С 

с - 2 5 = С 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 



телефонни 
услуги, както и 
всички месечни 

разноски за 
предоставянето 

на услугите 

10 

10 

15 

Цена на минута селищен 
разговор, извън 

включените безплатни 
минути 

/средноаритметично 
между цена на минута 
разговор в собствена 

мрежа и цена на минута 
разговор във фиксирани 

мрежи на други 
оператори/. 

Сз 
Цена на минута за 

м е ж д у с е л и щ н и 
разговори към 

фиксирани мрежи, извън 
включените безплатни 

минути 
/ средноаритметично 

между цена на минута 
разговор в собствена 

мрежа и цена на минута 
разговор във фиксирани 

мрежи на други 
оператори/. 

С 4 
Цена на минута за 

разговори към м о б и л н и 
м р е ж и извън включените 
безплатни минути, в лева 

без Д Д С . 
/средноаритметично 

между цена на минута 
разговор в собствена 

мобилна мрежа и други 
национални мобилни 

мрежи/. 

Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая в 
лева без Д Д С . 
Ci min - най-ниската ненулева цена от 
всички предложения; 
Ст п - цена на п - то предложение. 

10 = с 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая в 
лева без Д Д С . 
Сз min - най-ниската ненулева цена от 
всички предложения; 
Сз п - цена на п - то предложение. 
С 

Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая в 
лева без Д Д С 
в лева без Д Д С 
С4 mm - най-ниската ненулева цена от 
всички предложения 
С4 п - цена на п - то предложение 

Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

5.2. Показатели, относителната нм тежест и Методика за определяне на 
комплексната опенка на офертите в частта им за далекосъобщителни услуги, 
предоставени чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с 
национално покритие. 

'̂ Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сбор 
от оценките по всички показатели, в съответствие с определената им относителна 
тежест, по следната формула: 

КО = Д(„об.)*0,40 + Ц*0,60 - където: 

^ Комплексна оценка (КО) 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Относителна тежест 
100% 

Максимален брой 
т о ч к и - 1 0 0 

1. Д(моб.) - допълнителни 
предложения към предлаганите 4 0 % 4 0 



пакети услуги 
2. Ц - предложена цена 

6 0 % 60 

5.2.1. Показател 1 / Д(моб.)/ - е показател отразяващ тежестта на допълнително 
предложените от участника брой безплатни минути към предлаганите пакети услуги. 

> За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Д(моб.) е 40 
точки; 

> Максимален брой точки — 40, получава офертата с предложените най-
голям брой безплатни минути месечно към предлаганите пакети услуги по следната 
формула; 

Д(моб.) = Д1+Д2+Дз 

о Точките се присъждат съгласно посочената по-долу таблица: 

П о к а з а т е л 
Д(мсй.) 

допълнително 
предложените от 
участника брой 

безплатни 
минути към 

предлаганите 
пакети услуги 

М а к с и м а л е н 
брой т о ч к и 

40 

10 

15 

П о д п о к а з а т е л и 

Д 1 

Брой безплатни минути 
за разговори извън 

корпоративната ф у п а , 
към всички национални 
мобилни и национални 

фиксирани мрежи за 
т а р и ф е н план 1 

Д : 
Брой безплатни минути 

за разговори извън 
корпоративна ф у п а . към 

всички национални 
мобилни и фиксирани 

мрежи за т а р и ф е н план 

Н а ч и н на о ц е н я в а н е 

Предложенията на кандидатите трябва да 
са в цифров вид. Предложения от вида -
„неограничен брой Безплатни минути 
месечно" няма да се вземат под 
внимание! М и н и м а л н и я т брой 
безплатни минути не м о ж е да е по-
м а л к о от 30 м и н у т и за 1 S I M карта. 
Оценяването по показателя се извършва 
по следната формула: 
Д | - (брой безплатни минути за 
разговори извън корпоративната група, 
към всички национални мобилни и 
национални фиксирани мрежи) / (мах. 
предложен от участник брой безплатни 
минути за разговори извън 
корпоративната група, към всички 
национални мобилни и национални 
фиксирани мрежи) х 10 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-голям брой безплатни минути. 

Предложенията на кандидатите трябва да 
са в цифров вид. Предложения от вида — 
„неограничен брой Безплатни минути 
месечно'' няма да се вземат под 
внимание! М и н и м а л н и я брой 
безплатни м и н у т и не м о ж е да е по-
м а л к о от 180 за 1 S I M карта. 
Оценяването по показателя се извършва 

по следната формула: 
Дг - (брой безплатни минути за 
разговори извън корпоративната група, 
към всички национални мобилни и 
национални фиксирани мрежи) / (мах. 
предложен от участник брой безплатни 
минути за разговори извън 
корпоративната ф у п а . към всички 
национални мобилни и национални 
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Дз 
Брой безплатни минути 

за разговори извън 
корпоративна ф у п а . към 

всички национални 
мобилни и фиксирани 

мрежи за т а р и ф е н план 
3 

фиксирани мрежи) х 15 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-голям брой безплатни минути. 
Предложенията на кандидатите трябва да 
са в цифров вид. Предложения от вида -
„неограничен брой Безплатни минути 
месечно" няма да се вземат под 
внимание! М и н и м а л н и я брой 
безплатни м и н у т и не може да е по-
м а л к о от 1 500 за 1 SIM карта. 
Оценяването по показателя се извършва 

по следната формула: 
Дз - (предложен брой включени минути 
за национални разговори извън групата) / 
(мах предложен от участник брой 
включени минути за национални 
разговори извън фупата) х 15 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-голям брой безплатни минути. 

5.2.2. Показател 2 / Ц - е показател отразяващ тежестта на ценовото 
предложение на участника за изпълнение на този вид далекосъобщителни услуги. 

> За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Ц е 60 
точки; 

> Максимален брой точки - 60, получава офертата с предложено най-ниско 
ценово предложение по следната формула: 

Ц = С ,+С2+Сз+ С 4 + С 5+Сб+ С 7 + С 8 

о Точките се присъждат съгласно посочената по-долу таблица: 

П о к а з а т е л 

ц 
М а к с и м а л е н 
брой точки 

60 

П о д п о к а з а т е л и Н а ч и н на о ц е н я в а н е 

Ценово 
предложение на 

участника за 
изпълнение на 

поръчката 

Цена за месечна 
абонаментна такса за 

тарифен план 1 - (за 1 
брой SIM карта) 

Кандидатите следва да предложат 
месечна такса не по-висока от 6,00 лева 
без Д Д С за 1 S1M карта. 
Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая. 
Оценяването по показателя се извършва 
по формулата: 
С | — (минимална предложена от 
участника цена) / (предложената от 
съответния участник цена) х 8 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

Цена за месечна 
абонаментна такса за 

тарифен план 2 - (за 1 
брой SIM карта) 

Кандидатите следва да предложат 
месечна такса не по-висока от 9,00 лева 
без Д Д С за 1 SIM карта. 
Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая. 
Оценяването по показателя се извършва 
по формулата: 
Ci - (минимална предложена от 
участника цена) / (предложената от 
съответния участник цена) х8 



Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

Сз 
Цена за месечна 

абонаментна такса за 
тарифен план 3 - (за 1 

брой SIM карта) 

Кандидатите следва да предложат 
месечна такса не по-висока от 21,00 лева 
без Д Д С за 1 S1M карта. 
Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая. 
Оценяването по показателя се извършва 
по формулата: 
Сз - (минимална предложена от 
участника цена) / (предложената от 
съответния участник цена) х8 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

Цена на минута разговор 
(средно аритметична цена 

на минута към всички 
национални мобилни и 

фиксирани мрежи), извън 
корпоративната ф у п а 

след изчерпване на 
безплатните минути за 

Тарифен план 1 

Участниците предлагат една цена, 
сформирана като средно-аритметична от 
цените за всяко едно от следните 
направления: 

- към собствена мобилна мрежа; 
- към други мобилни мрежи; 
- към всички национални фиксирани 

мрежи. 
Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая. 
Оценяването по показателя се извършва 
по формулата: 

С4 — (минимална предложена от 
участника цена) / (предложената от 
съответния участник цена) х8 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

Цена на минута разговор 
(средно аритметична цена 

на минута към всички 
национални мобилни и 

фиксирани мрежи), извън 
корпоративната ф у п а 

след изчерпване на 
безплатните минути за 

Тарифен план 2 

Участниците предлагат една цена, 
сформирана като средно-аритметична от 
цените за всяко едно от следните 
направления: 

- към собствена мобилна мрежа; 
- към други мобилни мрежи; 
- към всички национални фиксирани 

мрежи. 
Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая. 
Оценяването по показателя се извършва 
по формулата: 
С 5 — (минимална предложена от 
участника цена) / (предложената от 
съответния участник цена) х8 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

Цена на минута разговор 
(средно аритметична цена 

на минута към всички 
национални мобилни и 

фиксирани мрежи), извън 
корпоративната ф у п а 

след изчерпване на 
безплатните минути за 

Тарифен план 3 

Участниците предлагат една цена, 
сформирана като средно-аритметична от 
цените за всяко едно от следните 
направления: 

- към собствена мобилна мрежа; 
- към други мобилни мрежи; 
- към всички национални фиксирани 

мрежи. 
Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая. 
Оценяването по показателя се извършва 
по формулата: 
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Цена за един sms 
(сре дно-аритметич на 

стойност по направления) 

Цена на минута 
международни разговори 

(средно-аритметич на 
стойност образувана 

между цените на минута 
за международни 

разговори към Зона 1, 
Зона 2 и Зона 3) 

Сб — (минимална предложена от 
участника цена) / (предложената от 
съответния участник цена) х8 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 
Участниците предлагат средна це на, 
сформирана като средно-аритметична от 
цените за всяко едно от следните 
направления: 

- цена за sms в собствена мрежа; 
- цена за sms към други мобилни мрежи. 

Цената е ненулева положителна 
стойност с два знака след десетичната 
запетая. 
Оценяването по показателя се извършва 
по формулата: 
Су - (минимална предложена от 
участника цена) / (предложената от 
съответния участник цена) х6 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

Участниците предлагат една цена, 
сформирана като средно-аритм етична от 
цените за всяко едно от следните 
направления: 

цена за минута международни 
разговори към страни от Зона 1; 

цена за минута международни 
разговори към страни от Зона 2; 

цена за минута международни 
разговори към страни от Зона 3. 
Участникът задължително прилага в 
офертата си разпределение на страните 
по Зони; 
Цената е ненулева положителна стойност 
с два знака след десетичната запетая. 
Оценяването по показателя се извършва 
по формулата: 
Сб - (минимална предложена от 
участника цена) / (предложената от 
съответния участник цена) х 6 
Максимален брой точки получава оферта 
с най-ниско ценово предложение. 

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

Неприемливо е предложение с различни цеии за разговори в различните 
часове от деня или дни от седмината. 

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 
Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-много 
точки за изпълнение на поръчката. 

Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за изпълнител. 
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни когато 

избраният критерий е „икономически най- изгодна оферта", за икономически най -
изгодна се приема тази оферта в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 
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цените са еднакви се сравняват оценките но показателя с най- висока относителна 
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако 
икономически най-изгодната оферта не може да се определи и по-горе предвидения 
ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 

6. Други изисквания: Участникът трябва да предостави възможност за 
запазване на съществуващите номера на Възложителя. 

7. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8. Не може да участва в настоящата пропедура кандидат, който е "свързано 
лице" по смисъла на i?23a от ЗОП и/или за него е налице конфликт на интереси но 
Закона за защита и предотвратяване на конфликт на интереси със служители в 
Общинската администрация на гр. Кричим. Изискването се отнася за управителите или 
за изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите. При сключване на 
договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен 
орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и декларации 
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - по образец на участника. 
2. Оферта за участие - попълва се Образец М 1. 
3. Административни сведения за участника - попълва се Образец М 2. 
4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката - попълва се Образец № 3. 
5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за 

българско юридическо лице или едноличен търговец, документ за регистрация на 
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е 
физическо лице - копие от документ за самоличност; 

Забележка: 
При посочване на ЕИК участникът има право да се позове на чл. 23, ач. 4 от 

ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския 
регистър, както и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на 
документите се посочва „ не се пршага, съгласно чл. 23, ач. 4 от ЗТР ". 

6. Разрептение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера 
за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 
съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от 
Комисия за регулиране на съобщенията - заверено копие „вярно с оригинала". 

7. Валидна индивидуална лицензия (разрещение) издадена от „Комисията за 
регулиране на съобщенията" за територията на Република България съгласно Закона за 
електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения {електронни 
съобщения) чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа) 
- заверено копие „вярно с оригинала". 

8. Актуално удостоверение от КРС за покритие на GSM мрежа най-малко 90% 
от територията на Р.България - заверено копие „вярно с оригинала". 

9. Актуално удостоверение от КРС за покритие на UMTS мрежа най-малко 85% 
от територията на Р.България - заверено копие „вярно с оригинала". 
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10. Валиден Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 - коние, заверено 
„вярно с оригинала"; 

11. Валиден Сертификат за внедрена система за информационна сигурност ISO 
27001 ;2005 - коние, заверено „вярно с оригинала"; 

12. Валиден Сертификат за внедрена система за управление на информационни 
услуги ISO 20000-1:2011 - копие, заверено „вярно с оригинала"; 

13. Декларация в свободен текст, че участникът ще предостави възможност за 
запазване на съществуващите номера на Възложителя. 

14. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 (деветдесет) дни от 
датата на представянето. 

15. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор - попълва се 
Образец № 4. 

16. Техническо предложение — попълва се Образец № 5. 
17. „Ценова оферта" (Предлагана цена) - попълва се Образец № 6. 
18. Запечатване - Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе 

изисквания, се запечатват в един непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се 
изписва: 

Община Кричим, код 4220 
Област Пловдив 
пл. „ Обединение " № 3 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор 
на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с 
национално покритие и стационарни телефонни услуги с възможност за 
осъществяване на селищнщ междуселищнНу международни разговори, както и 
разговори към мобилни мрежи за нуждите на Община Кричим", 

> В долния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция па 
участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail; 

)̂  Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат 
никакви други фирмени печати и знаци; 

19. Изисквания към документите: 

• Всички документи трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф 
„Вярно с оригинала", подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени 
конкретни изисквания за вида и заверката им; 

• Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции, посочени в удостоверението за актуално състояние или 
изрично упълномощени за това лица; Във втория случаи се изисква да се представи 
нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции; 

• Офертата се подава на български език; 
• По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции. 

20. Подаване на оферти: 

Място и срок за подаване на оферти 
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> Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка на адрес: град Кричим, пл. „Обединение" № 3, стая № 13; 

> Срокът за подаване на офертите е посочен в публичната покана; 
> Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на 

офертата от възложителя; 
> С пубглкуването на публичната покана в Регистъра на обществените 

поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени; 
>• При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва 

входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 
регистър. За подаването на офертата на участника се предоставя входящ 
регистрационен номер; 

> Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в 
процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват 
във входящия регистър. 

IV. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

1. Възложителят назначава Комисия от длъжностни лица след изтичане на срока 
за приемане на офертите и я обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Със 
заповедта за назначаване на комисията, възложителя определя и срок за работата й. 

2. Комисията приема правила за работата си, отваря, разглежда, оценява в 
съответствие с предварително избрания критерий и класира офертите по ред определен 
от длъжностните липа в Комисията. 

3. Комисията съставя протокол за действията си, който се подписва от всички 
членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация в 
срока за работа на комисията, определен в заповедта за назначаването й. 

V. Сключване на договор 

1. Възложителят! сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, 
класиран на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената 
процедура. 

2. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за 
изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата 
или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 

3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с 
проекта на договора, представен в документацията и включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 
Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят 
солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. 

За всички неуредени въпроси в настоящите указания за участие ще се 
прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни 
актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 
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О Б Щ И Н А К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, ИЛ. „Обединение" № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet krichim(aiabv.bg 

..b:.^.L...20l3r. 

РЕФЕРЕНЦИЯ 

От Община Кричим, гр. Кричим 

Настоящата референция се издава на „Инфрапроджект" ЕООД, 
представлявано от инж. Надежда Парлъкова като Управител, във връзка с 
изпълнение на Договор за проектантска услуга, възложена от Община Кричим на 
основание сключен Договор № РД16-00-118/26.06.2013г., с който бе възложено да 
се изготви работен проект по част Пътна - Временна организация и безопасност 
на движението за обект: „Доизграяедане, реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна мрежа, и изграждане на ПСОВ, гр. 
Кричим". 

Работният проект беше изпълнен своевременно от проектантското бюро с 
необходимата пълнота, коректност и качество. Разработени бяха специализирани 
схеми за временна организация и безопасност на движението по време на 
строително монтажните работи в процеса на изпълнение на инвестиционния 
проект, поотделно за участъците от републиканската и общинската улична мрежа. 

Проектът беше съгласуван през месец юли 2013г. в Пътна полиция, гр. 
Пловдив и в Областно пътно управление, гр. Пловдив без забележки. 

Проектирането се извърши в периода 26.06.2013г. - 08.07.2013г. 
Общата стойност на изпълнените проектни работи - 6 000.00 лв. с ДДС. 
Проектът беше изпълнен при спазване на всички технически изисквания и 

законови нормативи. 
Проектантско бюро „Инфрапроджект" ЕООД разполага с високо 

квалифициран проектантски екип с необходимата техническа обезпеченост и 
компетентност за изпълнение на обекти от подобен характер 

Препоръчваме дружеството като надежден и коректен партньор. 
Настоящата референция се издава, за да послужи на дружеството при 

участие в тръжни процедури и пред други Възложители. 

П0ДПИС : . . / . . . /^ !^ .Й !«Т1 . . . . . 

Атанас Калчев - Кмет на Община Кричим 


