РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител по реда на глава осма „а”,

чл.101а, ал.2, ЗОП, който да осигури качествено и точно изпълнение на обществената
поръчка за предоставяне на мобилни, стационарни телефонни услуги и интернет за
нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област.

1. Предмет на поръчката: „Доставка на мобилни, стационарни телефонни услуги

и интернет за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област”.

2. Вид на поръчката: По реда на чл.14, ал.4, т.2, ЗОП чрез събиране на оферти въз

основа на публична покана.

3. Обхват на поръчката: Осигуряване на мобилни, фиксирани телефонни услуги и

интернет, съгласно техническото предложение.

4. Място за изпълнение на поръчката: Софийска област.

5. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от сключване на

договора.

6. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от крайния срок за

получаване на офертите.
ДДС.

7. Обща прогнозна стойност на поръчката: до 30 000 /тридесет хиляди/ лева без
8. Срок за получаване на офертите – 05.11.2013г. 17.30ч.

гр. София 1000, бул. "Витоша" №4, http://mzh.government.bg/odz-sofiaoblast
тел:(+3592) 980 28 73, факс: (+3592) 988 32 63, e-mail : odzg_sfoblast@mzh.government.bg

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
„Доставка на мобилни, стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на

Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област”.

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Да предостави на възложителя 107 абонаментни SIM-карти, за включване към
своя мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни
планове, зададени от възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните
абонати в Корпоративната група, за срока на договора.
1.2. Да предостави, по необходимост на Възложителя, допълнителни SIM-карти, със
срок на действие, съответстващ на сключения договор.
1.3. Всяко издаване на SIM карта, независимо от вида й, както и първоначалното й
включване към мрежата на изпълнителя да бъде безплатно.
1.4. Да включи в една корпоративна група всички предоставени абонаменти (SIMкарти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са
безплатни и без лимит.
1.5. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според
необходимостта на Възложителя.
1.6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за
избиране на направления от абонатите на корпоративната група.
1.7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по
направления, време и стойност.
1.8. По указания на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за
определени абонати.
1.9. Да се издава безплатно дубликат на изгубена или открадната SIM карта в срок
до 1 (един) работен ден от съобщаването. Блокиране на открадната или изгубена SIM карта
трябва да се извършва в срок до 30 (тридесет) минути, след съобщение до оператора.
1.10. Изпълнителят да осигури запазването на съществуващите 28 телефонни
номера.
1.11. Възложителят да извършва промяна на общия брой на потребители на гласова
услуга, пренос на данни и SMS – увеличаване или намаляване без заплащане на
обезщетения и неустойки (санкции) и при запазване на ценовите условия.
1.12. Броят на стационарните/факс телефонни постове може да варира в зависимост
от нуждите на Възложителя, като изпълнителят приема, че няма да има претенции относно
това.
1.13. Формиране на общ месечен абонамент за 28 стационарни/факс телефона и 2
ISDN BRI.
1. 14. Осигуряване на безплатни минути към всички национални фиксирани мрежи,
без разделение по доставчик за фиксираните телефони. Ако минутите бъдат разделени по
доставчик, офертата няма да бъде оценявана и респ. участникът ще бъде отстранен от
класирането.
1. 15. Осигуряване на 15 Mbps Интернет достъп, предоставен по наземна свързаност
за управлението и всички териториални структури на Областна дирекция „Земеделие“ –
Софийска област – на територията на Софийска област /22 точки/.
гр. София 1000, бул. "Витоша" №4, http://mzh.government.bg/odz-sofiaoblast
тел:(+3592) 980 28 73, факс: (+3592) 988 32 63, e-mail : odzg_sfoblast@mzh.government.bg

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал
или заверено от кандидата копие с думите „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно
изискванията на възложителя към конкретните документи.
2. Документите на чужд език следва да бъдат представени и в превод на български
език.
3. Ценовото предложение следва да се представи в запечатан плик, с надпис
„Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.
4. Цялостната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично
или упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка, или с куриер. Върху плика кандидата посочва адрес на Възложителя,
наименование на процедурата, наименование на участника и адрес за кореспонденция,
телефон, факс.
Офертата се представя на адрес: София 1000, бул. „Витоша” №4, ет.6.
5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване
или в незапечатан или скъсан плик.
Краен срок за подаване на предложенията не по-късно от 17:30 часа на 05.11.2013г.
Представената оферта трябва да съдържа всички документи, посочени в публичната
покана.
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Дейностите, предмет на услугата, да бъдат изпълнени в съответствие с
изискванията в техническото предложение.
2. Всяка оферта следва да съдържа:
2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2.2. Административни сведения за участника.
2.3. Копие от документи за регистрация на участника или Единен
идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, ако участниците
са български юридически лица. Ако участниците са юридически лица или еднолични
търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние.
2.4. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на
поръчката, издадено от КРС – заверено копие.
2.5. Предложение за изпълнение на поръчката.
2.6. Ценово предложение.
Забележка: Ценовото предложение се представя в отделен запечатан плик, с надпис
„Ценово предложение”, поставено в плика с офертата.
2.7. Заверено копие от издадено удостоверение от КРС за покритие по територия и
население на GSM и UMTS мрежата на участника.
2.8. Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП.
2.9. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП.
2.10. Подписан договор, съгласно представения образец.
3. Начин на плащане- в български лева по банков път.
3.1. Авансово плащане-не се предвижда.
3.2. Периодични плащания- ще се извършват в срок не по-малко от 30 (тридесет)
дни след представяне на фактура.
Липсата, на който и да било от изброените по-горе документи ще води до
отстраняване на участника от процедурата.

