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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата:  РОП - 50  

  

Възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00112 
Адрес: град Белово, п.к. 4470, ул. „Орфей“ № 4а 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Анета Кечева 
Телефон: 03581 /27-73, 03581 /27-70 
E-mail: kmet@belovo.eu 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[х] Услуги 
Предмет на поръчката: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА 
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 
  
Кратко описание: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община 
Белово” по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по 
стандарт GSM/UMTS”; 
Обособена позиция № 2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа” 
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на мобилни и фиксирани телефонни 
услуги и предоставяне на пакет от допълнителни услуги, съгласно техническо задание. 
  
Място на извършване:Територията на Община Белово 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00 
Прогнозна (максимално допустима) стойност на поръчката е в размер на 70 000.00 лева без ДДС 
финансирани от бюджета на Община Белово, разпределени както следва: 
- за ОП 1 – 52 700 лв. без ДДС 
- за ОП 2 – 17 300 лв. без ДДС 
На основание чл.21, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.6, ал.1 и ал.2 от ППЗОП ,в прогнозната стойност са 
предвидени повторения на дейността на стойност до : 
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- за ОП 1 –  17 500 лв. без ДДС 
- за ОП 2 –  5 700 лв. без ДДС 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: Обособена позиция №  
  
Наименование: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт 
GSM/UMTS” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  52 700,00 
 

Номер на обособената позиция:  Обособена позиция № 2 
  
Наименование: „Чрез фиксирана телефонна мрежа“ 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):   17 300,00  

 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние:  

1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което 
има правото да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е 
установено. 

Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато 
участникът, определен за изпълнител в процедурата, е обединение на физически и/или 
юридически лица. При възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата 
обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след 
уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на 
настоящата обществена поръчка. 

2. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54,           
ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП. Не може да участва в обществена поръчка и се отстранява 
Участник, когато: 

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 
чл.108а. чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301 -307, чл.321, 
321а и чл.352 -353 е от Наказателния кодекс; 

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т.2.1, в друга държава членка или трета страна; 

2.3. има задължение за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

Забележка: Изискването по т. 2.3. не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП. 
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП 
2.5. е установено, че: 
2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на 
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липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
2.5.2. не е предоставил изискваща се информация. свързана с удостоверяване на 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
2.7. е налице конфликт на интереси който не може да бъде отстранен. 
Съгласно §2, т.21 от ДР ЗОП „Конфликт на интереси“ е налице, когато 

възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които 
участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да 
повлияят на резултатите от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла 
на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за 
който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във 
връзка с възлагането на обществената поръчка. 

3. В случай че за участник са налице някое от посочените основания за 
отстраняване по чл. 54, ал. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП, същият има правото да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, въпреки 
наличието на съответното основание за отстраняване. За целта участникът може да 
докаже, че: 

3.1.  е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително 
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или 
обезпечени; 

3.2.  е платил или в процес на изплащане на дължимо обезщетение за 
всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 
нарушение; 

3.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно 
е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 
технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 
престъпления или нарушения.  

4. Основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП се прилагат, когато 
са възникнали преди или по време на процедурата. 
 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, позицията 
за която се участва издадено от Комисия за регулиране на съобщенията - заверено копие. 
 
  
Икономическо и финансово състояние:  
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. 
  
Технически и професионални способности:  

Участникът в поръчката следва да отговаря на следните изисквания за технически 
възможности: 

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката 
(позицията за която участва). 

За доказване на това изискване участникът представя: 
1.1. Списък на услугите, които са идентични или сходни на обществената поръчката 

(позицията за която участва) за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата, изготвен съгласно образеца на възложителя - Образец № 5. 

Забележка: 
Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили в горепосочения 

три годишен период, считано от датата на подаване на офертата. 
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1.2. Доказателство за извършените услуги, включени в списъка по т. 1.1. 
 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
  
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [х] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ПО ОП № 1 
 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 
всяка оферта „Комплексна оценка” (К). Максималния брой точки, които участникът може да 
получи е 100 точки. 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 
К = К1 + К2 + К3+ К4,  ,  където:  
 

№ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 
1 2 3 

K 1 

Месечна абонаментна такса за една SIM карта с възможност за 
разговори в затворена група и РБ 
Участник, предложил месечна абонаментна такса равна или по-
малка от 15 лв., получава максимален брой точки (15 т.), а всеки 
следващ участник получава с 5 т. по-малко. 

15 т. 

K 2 

Месечна абонаментна такса за една SIM карта с възможност за 
разговори в затворена група, РБ и ЕС 
Участник, предложил месечна абонаментна такса равна или по-
малка от 25 лв., получава максимален брой точки (20 т.), а всеки 
следващ участник получава с 5 т. по-малко. 

15 т. 

К 3 
 

Цена на минута разговор към всички национални мрежи  
Този показател е съобразен с профила на потребление на услугите 
от Възложителя. Всеки участник следва да предложи единични цени 
за минута разговор по следните направления: 

- Цена на минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 
БТК ЕАД(Цбтк) 

- Цена на минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 
Мобилтел ЕАД(Цмтел) 

- Цена на минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 
Теленор България ЕАД(Цтеленор) 

50 т. 
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- Цена на минута разговор с абонат на фиксирана мрежа в 
РБ(Цфм) 

Комисията изчислява предложената от участника цена съобразно 
профила на потребление, а именно: 
К3i=Цбтк*55%+Цмтел*20%+Цтеленор*21%+Цфм*4% 
 
Участник, за който е изчислена най-ниската К3i, получава 
максимален брой точки (50 т.), а всеки следващ участник получава с 
20  т. по-малко. 
 
Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до четвърти 
знак след десетичната запетая и не по – ниски от определените от 
КРС за разходоориентирани. 
 
Неприемливо е предложение с различни цени за разговори в 
различните часове от деня или дни от седмицата. 
 

К 4 
 

Определянето на оценката на предлаганата надеждност и 
сигурност е по следния метод: 
При оценката се отчита съответствието носещо по-голяма оценка за 
участника: 
- При  предложено осигуряване на  възможност за управление 
на радиосъоръженията чрез които ще предоставят услугите на 
територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност за налагане на 
ограничения за вида на ползваната услуга за гласово 
повикване(входящо или изходящо), обмен на данни чрез технологии 
GPRS, UMTS, HSDPA, LTE или изграждане на комутируеми канали 
за обмен на данни(CSD),участникът получава 10 точки. 
- За оферта, в която се предлага по-високо качество за 
сигурност от такава свеждаща се до осигуряване на  възможност за 
управление на радиосъоръженията чрез които ще предоставят 
услугите на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност за 
налагане на ограничения за вида на ползваната услуга за гласово 
повикване(входящо или изходящо), обмен на данни чрез технологии 
GPRS, UMTS, HSDPA, LTE или изграждане на комутируеми канали 
за обмен на данни(CSD), получава 20 точки. 

В техническото си предложение всеки участник, следва да 
предостави информация за ползвания метод, организация на работа и 
вид на ползваните съоръжения осигуряване на надеждност и 
сигурност. 
 

20 т. 

 
Класирането се извършва  на база комплексен коефициент К –комплексно, получено от 
сумата на стойностите на оценката по съответните показатели. 
  

Участникът, получил най-висок резултат по посочените критерии се класира на първо 
място.  

Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели. 
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. При 
равенство победителя се определя съгласно разпоредбите на ЗОП. 

Неприемливо е предложение с различни цени за разговори в различните часове от 
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деня или дни от седмицата. 
Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената 

поръчка. 
 
 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ПО ОП № 2 
 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 
всяка оферта „Комплексна оценка” (К). Максималния брой точки, които участникът може да 
получи е 100 точки. 
К = К1 + К2, където: 
 
К1 е оценката на тарифния план и се извършва по следните критерии: 
К1 = МА+МД+МБ 
 
Подпоказатели Относителна 

тежест, в 
точки 

1. Месечна абонаментна такса общо 31 броя., обикновени телефонни поста 
и 1 брой достъп до Интернет - МА 

25 т. 

2. Безплатни минути месечно извън  групата към всички национални 
фиксирани мрежи – МД 

5 т. 

3. Цена на минута разговор на телефонен пост към национални мобилни и 
фиксирани мрежи в страната  извън безплатните минути – МБ 

45 т. 

 
МА- Месечна абонаментна такса общо 31 броя., обикновени телефонни поста и 1 брой 
достъп до Интернет - 25 т. 
 Цената за месечен абонамент  се формира от месечната абонамента такса, която ще се 
изискват 31 броя, обикновени телефонни поста и 1 брой достъп до Интернет в обхвата на 
предоставяните фиксирани далекосъобщителни услуги. Не се допускат еднократни цени за 
инсталиране и активиране услугите, както  и за откриване и закриване. 
 За предложенията се прилага формулата: 

 
МА = 25 х MAmin , където  

            MA  n  
 
MAmin –най –ниска предложена абонаментна цена в лева.  
МАn –месечна абонаментна цена на участника, чието предложение се оценява. 
 
При предложена стойност до 740 лева включително по този показател, участникът получава 
максимален брой точки 25, а за нуждите на изчисляването на оценките на останалите 
участници се използва MA min =740 
 
МД –Брой безплатни минути месечно за 1бр. разговорен канал към фиксирани мрежи  – 
5 т.  
 
 Този показател с получава по следната формула: 
 
МД = 5 х МДn, където  
       MДmax  
 
МДn – брой безплатни минути на участника, чието предложение се оценява; 
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MДmax – най-голям брой безплатни минути 
 
Максималният брой минути на телефонен пост оценяван от Възложителя е 70 
 
МБ –Цена на минута изходящ разговор фиксирани мрежи в страната  извън 
безплатните минути – 45 т. 
Този показател е съобразен с профила на потребление на услугите от Възложителя. Всеки 
участник следва да предложи единични цени за минута разговор по следните направления: 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД(Цбтк) 
- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел 

ЕАД(Цмтел) 
- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Теленор България 

ЕАД(Цтеленор) 
- Цена на минута разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ(Цдфм) 

 
Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до четвърти знак след десетичната 
запетая и не по-ниски от определените от КРС за разходоориентирани  

 
Комисията изчислява предложената от участника цена съобразно профила на 
потребление, а именно: 
МБ/n=Цбтк*89%+Цмтел*6%+Цтеленор*1%+Цдфм*4% 
 
Неприемливо е предложение с различни цени за разговори в различните часове от деня или 
дни от седмицата. 
   
МБ = 45 х МБmin  ,където 
     МБ / n 
 
МБmin – най-ниската изчислена от комисията цена измежду участниците 
МБ/ n – Изчислената цена от комисията за участника, чието предложение се разглежда 
 
К2  е оценката на техническите възможности на фиксираната мрежа на участника – 25 
т. 
 Този показател се получава при следната формула: 
 
К2 = 25 х Тма/n , където  
      Тмаx  
 
-Tмаx – най-големият брой доказани географски номера измежду участниците 
-Тма/n –доказаните от участника, чието предложение се разглежда географски номера 
  
*Възложителят си запазва правото да провери доказаните от участника брой географски 
номера, чрез справка в публични регистри и или запитване до компетентните държавни 
институции. 

 
Крайният резултат (Комплексна оценка) на участника се получава като сбор от 

точките на участника по критериите, умножени със съответната тежест: 
 

Комплексна оценка  (К) се изчислява по следната формула: К = К1 + К2 
 

Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели. 
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. При 
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равенство победителя се определя чрез жребий. Неприемливо е предложение с различни цени 
за разговори в различните часове от деня или дни от седмицата.Участникът, получил най-
висок резултат по посочените критерии се класира на първо място. Офертите се класират по 
сумарно полученият брой точки, от всички показатели. Офертата, получила най-висока 
комплексна оценка, се класира на първо място. При равенство победителя се определя 
съгласно разпоредбите на ЗОП. Неприемливо е предложение с различни цени за разговори в 
различните часове от деня или дни от седмицата. Участникът, класиран на първо място, се 
определя за изпълнител на обществената поръчка. 
 
  
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)  07/07/2017 г .                 Час: (чч:мм) 16:30 ч. 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)  05/09/2017 г.                    Час: (чч:мм) [……] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)  10/07/2017 г. – 14:30 часа. 
  
Място на отваряне на офертите: град Белово , ул. „Орфей“ №4а, Сесийна зала на Общински съвет – 
Белово. 
  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
  

 
 Друга информация (когато е приложимо): [……] 
  
  
  
  

 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг)  27/06/2017 г. 

 
 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) […………П…………………………….…] 
Длъжност: инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово 

 

/П/ - Заличена информация съгласно чл. 2 от ЗЗЛД. 


