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BG-Кричим 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Община Кричим, пл."Обединение" № 3, За: Даниел Янакиев, Република България 

4220, Кричим, Тел.: 03145 2098, E-imil: knKt_krichira@abv.bg, Факс: 03145 2351 

Място/места за контакт: Община Кричим 

Интернет адрес/'и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: \\л\лу.krichim.bg. 

Адрес на профила на купувача: http:/','1<richinib^wcb/optk.html. 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА! 

Услуги 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Избор на оератор за предоставяне на далекосъобщителни услуп^ чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа 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 

КОД СЪГЛАСНО ОЕШ11Я ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPУ^: 

64210000,64211000 

Описание: 
Услуги по пренос на данни и съобщения 
Обществени телефонни услуги 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

съгласно техническото задание към обществената поръчка 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

30576 BGN 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

\ територията на обшина Кричим 
•I 

NUTS: 
•t • 

BG421 
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•05.12,13 Съдържание на документ 

I ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

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 лица, специално упълномощени за участие в 
процедурата, което се доказва с нотариално заверено от управителя/изпълнителния 
директор, пълномошяо. 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 група (Корпоративна 
група), 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 мин>ти. Ползваните от Община Кричим STM-карти за достъп до мрежата 
на оператора трябва да бъдат включени в група от мобилни номера (Корпоративна 
група), 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 мин>ти. Кандидатът следва да осигури включване към Корпоративната 
група на Възложителя на ,д7рисъединени абонати" - посочени от Възложителя 
служители, притежаващи лични STM-карти - до 4 броя SIM карти на служител, за 
които да важат ценовите условия по настояшдта обществена поръчка, като с 
„присъединените абонати" се подписват отделни договори и разходите за 
използваните услуги са за тяхна сметка. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

;• КО(фикс) - комплексна оценка на офертата в частта й за стационарни телефонни 
i{ I услуги - 30 % 1. Д(фикс) - допълнително предложение - оценка за брой безплатни 

минути - 40 % 2. Ц(фикс) - предложена цена - 60 % КО(моб.) - комплексна оценка на 
• офертата в частта й за далекосъобщителни услуги предоставени чрез подвижна 

киетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие - 70 % 1. Д(моб.) -
; i допълнителни предложения към предлаганите пакети услуги - 40 % 2. Ц -
[' предложена цена - 60 % 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

. , j 12/12/2013 17:00 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

i ! 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ^ ^ 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

•1 12/12/2013 
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