
Партида: 00035 ПУБЛИЧНА П О К А Н А (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: roptaaop.bg , e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.ba 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

AO П 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00035 
Поделение: 
Изходящ номер: 08-00-70 от дата 16/06/2015 
Коментар на възложителя: 
Публичната покана, Указанията за участие, образците на 
документите, проекта на договор са публикувани в профила на 
купувача http://kostinbrod.bg/archives/7707 с досие на поръчката 
- ПП - 2015 - 6, на интернет адреса на община Костинброд 
http://www. kostinbrod.bg. 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Костинброд 
Адрес 
ул.Охрид № 1 
Град Пощенски код Страна 
гр. Костинброд 2 2 3 0 Р България 
Място/места за контакт Телефон 
Община Костинброд, гр. 0 7 2 1 6 8 7 5 2 
Костинброд, ул. Охрид 1 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Анита Кръстанова-главен счетоводител, Ангел Милчев-юрисконсулт, 
Снежа Трендафилова - главен юрисконсулт 
E-mail Факс 
obshtina@kbrod.net 0 7 2 1 6 8 7 7 7 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.kostinbrod.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
http://kostinbrod.bg/archives /7707 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
G Строителство Q Доставки ^ У с л у г и 
Кратко описание 
Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран 
оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, 
UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община 
Костинброд. 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 48000000 

Доп. предмети 48500000 
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РАЗДЕЛ III 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
Определеният за Изпълнител участник следва да осигури електронни 
далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор съответно чрез 
обществена електронна съобщителна мобилна клетъчна мрежа по 
стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за 104 (сто и 
четири) SIM-карти, като 33 (тридесет и три) от тях с различен 
лимит за изходящи разговори с други GSM-оператори, договорен 
между Възложителя и Изпълнителя, за срок от 24 (двадесет и 
четири) месеца от сключване на договора. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 32000 Валута: BGN 

Място на извършване 
гр.Костинброд, ул.Охрид №1 код NUTS: BG 
Изисквания за изпълнение на поръчката 
В процедурата за възлагане на поръчка, може да участва, като 
подаде оферта всяко заинтересовано лице българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение 
от такива лица.По отношение на участниците не следва да са на 
лице условията, посочени в чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от 
ЗОП.Технически изисквания, както следва:Безплатен пренос на 
телефонни номера на Възложителя,Безплатна доставка и регистрация 
(активиране и деактивиране) на SIM картите,Обединяване в 
корпоративна група (VPN) на всички номера, като разговорите в 
нея следва да са безплатни и неограничени по време, Безплатни 
разговори в рамките на определен брой минути месечно в 
собствената мрежа и в мрежата на други оператори,Тарифирането 
след първоночалното да се извършва на 1 (една) секунда,Безплатен 
текущ контрол (в реално време) на ползваните до момента и 
оставащи количества услуги,Еднаква цена за минута разговор за 
всички часове на денонощието, предоставяне на телефонни апарати 
от GSM-оператора,Промяна от Изпълнителя, след изрично писмено 
уведомление от Възложителя, на броя на телефонните постове до 20 
% по всяко време от срока на договора. 

Критерий за възлагане 
~1 най-ниска цена ^икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 
КО(комплексна оценка) = 15хЦ1+15хЦ2+15хЦЗ+15хЦ4+20хЦ5+20хЦ6 
Максимален брой точки - 100 т. 
Където Ц1 е коефициент за предложена месечна такса от всеки 
участник за ограничен тарифен план. 
Където Ц2 е коефициент за предложена месечна такса от всеки 
участник за обикновен тарифен план. 
Където ЦЗ е коефициент за предложена месечна такса от всеки 
участник за среден тарифен план. 
Където Ц4 е коефициент за предложена месечна такса от всеки 
участник за голям тарифен план. 
Където Ц5 е коефициент за предложена месечна такса от всеки 
участник за максимален тарифен план. 
Където Цб е коефициент за предложена субсидирана сума от всеки 
участник за за закупуване на нови GSM телефонни апарати. 
Ц 1,2,3,4,5 = Ц min (за всеки тарифен план)/ Ц оферта 1,2,3,4,5 
(за всеки тарифен план) 
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Ц 6 = Ц оферта б (за субсидираната сума за нови GSM апарати)/Ц 
max 
Ц 1,2,3,4,5 е полученият коефициент на всеки участник при 
изчисляването на месечните такси за всеки тарифен план. 
Ц min е най-ниската предложена месечна такса за съответния 
тарифен план (без ДДС) от всички участници в обществената 
поръчка. 
Ц оферта е предложената месечна такса за съответния тарифен 
план, която се оценява от съответното ценово предложение (без 
ДДС) . 
Цб е получения коефициент на всеки участник при изчисляването за 
предложената от него субсидираната сума за нови GSM апарати. 

Ц шах е най-високата предложена субсидираната сума за нови GSM 
апарати 
от всички участници в обществената поръчка (без ДДС) . 

Ц оферта б е предложената субсидираната сума за всеки 
участник, която се оценява от съответното ценово предложение 
(без ДДС 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 26/06/2015 дд/мм/гггг Час: 08:30 
Европейско финансиране Да • He IE 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Подробна информация относно изискуемите документи, 
удостоверяващи спазването на изискванията на възложителя, се 
съдържат в Указанията за участие в обществената поръчка, 
проектодоговора и образците, публикувана в профила на купувача 
http://kostinbrod.bg/archives/7707 на официалната интернет 
страница на община Костинброд - www.kostinbrod.bg.Публичното 
отваряне на получените оферти ще се състои на 26.0б.2015г. от 
9:00 часа, на което могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата на масово осведомяване и на други 
лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 
която се извършва отварянето на офертите. Подаването и 
отварянето на офертите се осъществява на адреса на Възложителя -
гр. Костинброд, ул. Охрид, №1.Източник на финансиране: Бюджета 
на община Костинброд. 

Р А З Д Е Л IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 25/06/2015 дд/мм/гггг 
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