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ПОКАНА 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТИ) 
 
 

 
        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 

        С настоящата Ви каним за участие в процедура, открита на основание чл. 2, 
ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки. 

     Моля, до 17.00 часа на 02.03.2012г. да представите в община Добричка – град 
Добрич  оферта, съдържаща финансово предложение и възможности за изпълнение на 
договор с предмет: „Предоставяне на услуги по пренос на глас и данни, чрез 
обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт 
GSM/UMTS за нуждите на Община Добричка”. 

 І. Предмет на поръчката : Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка 
по стандарт GSM, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови 
услуги, позволяваща реализацията на връзки в корпоративна група от мрежата на 
оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Р 
България.  

 
ІІ. Място на изпълнение: На територията на страната и чужбина. 
 
ІІІ. Срок за изпълнение на услугата: 1 година от датата на подписване на 

договора. 
 
ІV. Изисквания за изпълнение на услугата: 
Минималните изисквания, на които трябва да отговаря предложението на 

участника: 
1. Участникът определен за изпълнител да осигури възможността за преносимост 

на номерата на SIM картите на възложителя при изтичане на договора към друг 
оператор, като в договора или други документи издадени от изпълнителя да няма 
условия  или скрити такива, с които да ограничават, забавят във времето след изтичане 
на договора или възпрепятстват нормалната преносимост на номерата на SIM картите на 
възложителя. Участниците да представят декларация подписана от лицата 
представляващи участникът. 

 
2. Участникът определен за изпълнител трябва да осигури запазване на 

съществуващите номера на Възложителя при изпълнението на поръчката;  
3. Всички разходи на Възложителя /ако има такива/, свързани пряко с 

преносимостта на мобилните номера, независимо на кого трябва да бъдат платени, са за 
сметка на избрания изпълнител по настоящата процедура. 

4. Да представи индивидуална лицензия на участника за осъществяване на 
далекосъобщения чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM 
с национално покритие, валидна към крайната дата за подаване на оферти издадена от 
КРС - копие заверено от участника. (Възложителят няма да сключи договор с участник, 
определен за изпълнител, който към датата на сключване на договора не притежава 
горепосочената лицензия). 

5. Документ/и/ от компетентните регулаторни органи в страната, удостоверяващ 
покритието с качествен сигнал за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга 



по стандарт GSM, обект на обществената поръчка, изразено в % /процент/ от 
територията на страната и на територията на Община Добричка издадено към 31.12.2011 
год.(заверено от участника копие). 

6. Възложителят си запазва правото при структурни промени или при напускане 
или назначаване на служители, да извърши промяна на броя на SIM картите и 
устройствата, предмет на договора (увеличаване, намаляване или отказ и прехвърляне на 
трето външно лице- друго ведомство, фирма, външна организация или за физическото 
лице, ползващо SIM картата/, при изрично съгласие за това на третото лице). Без от това 
да възникват задължение за плащане на неустойки от страна на възложителя. 

7. Всеки участник да има възможност да издава ежемесечно детайлна справка за 
проведени гласови разговори за всяка една SIM карта на възложителя (срока който 
обхваща от дата до дата, абонаметната такса за месеца, броя на включените безплатни 
минути в абонаментния план, дата, час на провеждане на гласовите разговори, 
продължителност на разговора, избраният номер абонат на  кой оператор е,  стойността 
на проведения разговор без ДДС. 

8. Участниците да представят  декларация, че приемат минималните изисквания 
на Възложителя по настоящата процедура, и че същите стават неразделна част от 
договора между страните. 

 
Забележка: Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще 

останат без разглеждане! 
 
      V. Критерии (показатели) за оценка: „Икономически най- изгодна оферта”. 
 Максималния брой точки, които може да получи участник са 100 точки.  
 Участник, който не е направил предложение  по някой от показателите получава 

нула точки. 
 Показатели  за оценка (Всички цени и такси да  са без включен ДДС) : 
        
1. Цена на минута разговор, след изчерпване на безплатните минути 

включени в месечния абонамент – П1,  с тежест- 10 точки; /Кандидатите следва да 
предложат цени за минута разговор към всички оператори на територията на страната 
след изчерпване на безплатните минути включени месечния абонамент. В оценката ще 
влезе средно-аритметичната стойност на предложените цени/. Максималния брой точки, 
които може да получи участник по този показател са 10 точки. 

Пример: Цена на минута разговор след изчерпване на безплатните минути 
включени в различните месечният абонаменти. Месечен абонамент цената на минута 
разговор е 0,50 лева; Месечен абонамент цената на минута разговор е 0,30 лева; . 
Месечен абонамент цената на минута разговор е 0,10 лева; и т.н.  

             0,50 лв. + 0,30 лв. + 0,10 лв. = 0,80 лв. : 3 (броя на предложените цени на 
минута  разговор след изчерпване на минутите включени в  месечния абонамент към 
всички оператори на територията на страната.) = 0,27 лева. Получената средна 
аритметична цена се  оценява. Най ниската цена на минута разговор получава 
максималния брой точки за показателя.  

Участникът предложил най.-ниска средна аритметична цена на минута  разговор 
след изчерпване на минутите включени в  месечния абонамент към всички оператори на 
територията на страната получава 10 точки, участниците предложили следващата цена 
получават 5 точки, участниците предложили следващата цена получават 0 точки. 

 
2. Цена на месечна абонаментна такса – П2, с тежест - 20 точки,  (цената на 

месечни абонаменти се изчислява като средно аритметична стойност от сбора на 
месечните абонаментни такси за различните видове абонаменти според броя на 
включените безплатни минути. 

 Пример:  Стойността на месечен абонамент с включени 5 безплатни минути 
към всички национални оператори 5,00 лева; Месечен абонамент с включени 10 



безплатни минути към всички национални оператори 10,00 лева; 3. Месечен абонамент 
с включени 15 безплатни минути към всички национални оператори 15,00 лева и т.н.  

             5,00 лв. + 10,00 лв. + 15,00 лв. = 30,00 лв. : 3 (броя на предложените 
месечни абонамента с включени различен брой безплатни минути за месец.) = 10,00 
лева. Получената средна аритметична такса на месечна абонаментна такса се  
оценява. Най ниската средна аритметична цена на месечния абонамент  получава 
максималния брой точки за показателя. 

Участникът предложил най ниската средна аритметична цена на месечния 
абонамент  получава 20 точки, участниците предложили следващата цена получават 10 
точки, участниците предложили следващата цена получават 0 точки. 

  
3. Брой на месечни абонаменти планове с включени различен брой 

безплатни минути – П3, с тежест 5 точки. Максималния брой точки по този показател 
е 5 точки. Участниците предложили най-голям брой месечни абонаменти планове 
получават 5 точки, участниците предложили по-малък брой  месечни абонаменти от 
първите получават  2 точки, а следващите участниците предложили по-малък брой  
месечни абонаменти от първите и вторите получават 0 точки. 

 
4. Цена на минута разговор  между номерата на SIM картите на възложителя 

–П4, с тежест 15 точки. Максималния брой точки по този показател е 15 точки.  
Максималния брой точки 15 получават участниците предложили най ниска цена за 
минута разговор между мобилните номера на SIM картите включени в групата на 
възложителя. Участниците предложили цена на минута разговор  между номерата на 
SIM картите на възложителя по висока от участниците получили максималния брой 
точки получават 0 точки. 

 
 5. Най - голям брой включени безплатни минути в месечната абонаментна 

такса към всички национални оператори    /стационарни и мобилни/ - - П5,  с 
тежест 10 точки. Максимален брой   точки 10. Броя на включените безплатни минути 
към всички национални оператори  в различните месечните абонаменти се изчислява 
като средно аритметична стойност от сбора на месечните безплатни минути включени в 
месечният  абонаментен план  такса от всички предложени от участника. 

Пример: Месечен абонамент с включени 5 безплатни минути към всички 
национални оператори ; 2. Месечен абонамент с включени 10 безплатни минути към 
всички национални оператори; 3. Месечен абонамент с включени 15 безплатни минути 
към всички национални оператори и т.н.  

5,00 минути. + 10,00 минути. + 15,00 минути. = 30,00 минути. : 3 (броя на 
предложените месечни абонамента с включени различен брой безплатни минути за 
месец.) = 10,00 минути. 

 Така полученият резултат средно аритметична минути включени в месечния 
абонамент  се оценява. Участниците предложили най- много безплатни минути 
изчислени по описания по горе начин получават максималния брой точки 10. 
Участниците предложили по малко  безплатни минути изчислени по описания по горе 
начин от тези които са предложили най много получават 5 точки. Участниците 
предложили най-малко безплатни минути изчислени по описания по горе начин 
получават 0 точки. 

 
6. Най- голям брой безплатни GSM апарати /с операционна система симбиен 

или андроид/, (максималният брой на GSM апарати са броя на SIM картите ползвани 
от възложителя към 31.12.2011 год.) – П6 , с тежест 10 точки.  

Участниците предложели най- голям брой безплатни GSM апарати за ползване от 
Възложителя получават максималния брой 10 точки. Участниците предложили 
безплатни GSM апарати по-малко от тези, които са получили максималния брой точки 
получават 5 точки, а следващите участниците предложили по-малък брой безплатни 
GSM апарати за ползване от възложителя  от първите и вторите получават 0 точки. 



 
7. Най - кратко  първоначално време на таксуване и отчитане на 

разговорите при първоначално провеждане на разговор– П7, с тежест 10 точки. 
Максималния брой точки, които може да получи участник по този показател е 10 точки. 

Участниците предложили най кратък интервал първоначално време на таксуване 
и отчитане на разговорите при първоначално провеждане на разговор получават 10 
точки. Следващият участник предложил най - кратък интервал от време при 
първоначално провеждане на разговор след този който е получил десет точки получава 5 
точки, а всички останали  участници предложили  интервал от време при първоначално 
провеждане на разговор получават нула точки след тези които са получили съответна 
оценка десет и пет точки получава 0 точки. 

 
8. Прехвърляне на остатъка от не изговорени безплатни минути включени в 

месечната абонаментна такса към всички национални оператори от текущия месец 
за следващия месец  след текущия месец– П8, с тежест 10 точки. Максималния брой 
точки, които може да получи участник по този показател е 10 точки. 

 
9. Възможност за включване към групата на възложителя по негово искане 

при същите условия на други физически или юридически лица с различен ЕИК 
или ЕГН от неговия- П9, тежест 5 точки.  Максималния брой точки който може да се 
получи по този показател е 5 точки. (Критерият за свързаност с възложителят е само  
икономически Това се удостоверява от възложителя с удостоверение, че посоченото 
юридическо или физическо лице има икономически взаимоотношения – има сключени 
договори или взаимоотношенията им са регламентирани с други документи). Участник 
предложил тази възможност получава 5 точки.  Участник който не предложи такава 
възможност получава 0 точки. 

 
     10. Допълнителни предложения на условия по преценка на участника, 

които да са в полза на възложителя с цел да подобрят изпълнението на предмета на 
услугата- П10, с тежест 5 точки. Максималния брой точки които може да получат 
участниците по този показател са 5 точки. Предложенията да са извън по горе 
описаните. Участникът предложили най – голям брой предложения на условия ще 
получи 5 точки. Участникът с по-малък брой предложение от участниците оценени 
с максималния брой точки ще получи 2 точки. Участниците, които не са 
направили допълнителни предложения на условия, които да са в полза на 
възложителя с цел да подобрят изпълнението на предмета на услугата получават 0 
точки. 

 
Методика за оценяване: 
Участниците получават оценки от комисията по всеки един показател при 

описаните условия в поканата. Получените числови оценки по всеки един показател се 
заместват във формулата за комплексната оценка. Комплексната оценка е сбор от 
оценките получени по всеки един критерий (показател) :  

 
Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 
 

КО = П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9+П10 
Участникът получил най висока комплексна оценка се класира на първо място. 
Участникът получил по ниска комплексна оценка от този класиран на първо 

място се класира на второ място. 
Участникът получил по ниска комплексна оценка от втория се класира на трето 

място. 
 

VІ. Срокът за представяне на оферти е до 17.00 часа на 02.03.2012г. 



Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в 
отдел „Информационен център” на община Добричка, ул. „Независимост” № 20, лице за 
приемане на оферти – Дияна Господинова - мл. експерт Информационен център, тел: 
058/600 889 

 
VІІ.  Изискване за посочване срок на валидност на офертите 
 Срокът на валидност на офертите не може да е по- малък от 30 календарни дни 

от датата на подаване на офертата. 
 

VІІІ. Изисквания към съдържанието на офертите: 
Всяка оферта трябва да  съдържа: 
- Попълнена съгласно образеца оферта; 
- Техническо предложение. 
- Данни за лицето, което прави предложението- Удостоверение за актуално 

състояние /датата на издаване не трябва да надвишава 6 месеца от момента на 
подаване на офертата/, издадено от компетентния окръжен съд, в случай, че лицето не 
е вписано в Търговския регистър или представяне на ЕИК за лицата, вписани в 
Търговския регистър; 

- Копие от Лиценз за осъществяване на дейността, издаден от Комисия за 
регулиране на съобщенията; 

- Участниците да представят годни доказателства за процент покритие на 
сигнала  на територията на община Добричка. 

ІХ. Предпоставки за отстраняване на кандидат от процедурата: 
1. Липса на изискуеми документи; 
2. Документи, представени в незаверен от участника вид; 
3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти. 
 
Всички представени документи трябва да са заверени с подпис и мокър 

печат, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане! 
За въпроси и допълнителна информация – Соня Георгиева – секретар на 

община Добричка – тел.: 058/600 805 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Образец на оферта 

 
 
 

ПЕТКО ПЕТКОВ  
Кмет на община Добирчка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          



                                                                                                                        Образец Приложение 1 
 
ДО 
КМЕТА НА  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
 
 
 

ПИСМЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) 
 
 

От………………………………………………………………………………………… 
Представлявано от…………………………………………………………………….. 
С адрес на регистрация……………………………………………………………...... 
Адрес на кореспонденция……………………………………………………………... 
Лице за контакти……………………………………………………тел…………….... 
Банкова сметка:............................................................................................................... 
Електронна поща:............................................................................................................ 
 
За участие в процедура, открита на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП с предмет: 

 „Предоставяне на услуги по пренос на глас и данни, чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS за нуждите 
на Община Добричка”. 

 
Срок за изпълнение на услугата: 1 година.  
 
Предлагаме срок на валидност на офертите……………календарни дни.  
 
В случай, че бъдем избрани за изпълнители предлагаме разговорите в групата на 
общината да бъдат безплатни. 
 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕДЛАГАМЕ: 
 
1. Цена на минута разговор, след изчерпване на безплатните минути включени в 
месечния абонамент – П1 
      За абонаментен план с включени безплатни минути ……………………. 

Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 

      За абонаментен план с включени безплатни минути ……………………. 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 

За абонаментен план с включени безплатни минути 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
 

За абонаментен план с включени безплатни минути 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 



Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 

За абонаментен план с включени безплатни минути 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
Към оператор.........................................................................-.............................лв. мин.; 
……………………………………………………………………………………………… 

 
2. Цена на месечна абонаментна такса – П2 
За абонаментен план с включени безплатни минути…………….лв./месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути…………….лв./месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути…………….лв./месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути…………….лв./месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути…………….лв./месец 
 
3. Брой на месечни абонаменти планове с включени различен брой безплатни минути – 
П3 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
 
4. Цена на минута разговор  между номерата на SIM картите на възложителя –П4 
Цена на минута разговор  между номерата на SIM картите на възложителя………лв. / минута 
 

5. Най - голям брой включени безплатни минути в месечната абонаментна такса към 
всички национални оператори    /стационарни и мобилни/ - П5 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
За абонаментен план с включени безплатни минути………………минути на месец 
 
6. Най- голям брой безплатни GSM апарати /с операционна система симбиен или 
андроид/, (максималният брой на GSM апарати са броя на SIM картите ползвани от 
възложителя към 31.12.2011 год.) – П6 
Предложени безплатни GSM апарати на възложителя брой…………. 
 
7. Най - кратко  първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите при 
първоначално провеждане на разговор– П7, 
  На колко секунди …………………. 
 
8. Прехвърляне на остатъка от не изговорени безплатни минути включени в месечната 
абонаментна такса към всички национални оператори от текущия месец за следващия 
месец  след текущия месец– П8 
Предлага ли прехвърляне на остатък от не изговорени минути (изписва се с думи) 
……………..………………..  
 



9. Възможност за включване към групата на възложителя по негово искане при същите 
условия на други физически или юридически лица с различен ЕИК или ЕГН от неговия- 
П9 
Предлага Възможност за включване към групата на възложителя по негово искане при 
същите условия на други физически или юридически лица с различен ЕИК или ЕГН от 
неговия (изписва се с думи) ……………..……………….. 
 
10. Допълнителни предложения на условия по преценка на участника, които да са в 
полза на възложителя с цел да подобрят изпълнението на предмета на услугата- П10 
Направени допълнителни предложения: 
1………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
          Към настоящата оферта прилагам следните документи, които са условие за 
допустимост и разглеждане на предложението ни: 

1. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК; 
2. Копие от Лиценз за осъществяване на дейността, издаден от Комисия за регулиране на 

съобщенията.                                     
Забележка: Всички представени документи следва да са заверени с подпис и печат от 
участника!  

Ако недостигат редове за определен критерий могат да се добавят от участника 
съобразно необходимостта. 
 
 
 
Подпис и печат: 
( Име длъжност ) 
 
 
Дата: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


