
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

№ 1: „ЧРЕЗ МОБИЛНА ОБЩЕСТВЕНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА С 

НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS”; 
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Услугата по обособена позиция № 1, следва да се предоставя съгласно изброените по-
долу изисквания. 

 
1. Участникът да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен 

телекомуникационен оператор, притежаващ разрешение, издадено от Комисията за 
регулиране на съобщенията. 

2. Участникът да разполага с техническа възможност и/или квалификация за 
изпълнение на поръчката. 

3. Участникът да разполага с техническо оборудване и възможности за осигуряване  
качеството на предлаганите услуги.  

4. Участникът да разполага с център за денонощна техническа поддръжка и да 
осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 
дни в годината (представя се декларация). 

5. Участникът да разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти 
и управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket система (система за автоматични 
нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Help 
Desk системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и 
e-mail, достъпен за оторизирани представители на Възложителя. (представя се декларация) 

6. Участникът да разполага с обществена електронна съобщителна мрежа с национален 
обхват под негово административно и техническо управление. 

7. Съвместимост на предоставените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
8. Осигуряване на достъп до мрежата на участника по интерфейс - SIM карта за 

минимум 61 абоната; 
9. Предварително уведомяване за прекъсване или влошено качество на услугите при 

извършване на профилактика, ремонти или поради развитие на електронната съобщителна 
мрежа, както и за сроковете на прекъсването или влошаване качеството на услугата най-
малко три дни предварително; 

10. Да се отстраняват възникнали технически проблеми и повреди в срок от 24 часа от 
уведомяване от страна на Възложителя. 

11. Предварително писмено уведомяване при искане за достъп до неговите помещения. 
 

Горните технически изисквания следва задължително да залегнат в техническото 
предложение на участника, което представлява неразделна част от договора.  


