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ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
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ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ЦА МОСВ И
СТРУКТУРИТЕ МУ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ
НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН”
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СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДМЕТ СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
РАЗДЕЛ ІІІ
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
РАЗДЕЛ IV
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ V
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
РАЗДЕЛ VІ
ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ VІІ
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ VІІІ
ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА
ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ ІХ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
РАЗДЕЛ Х
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
РАЗДЕЛ ХІ
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ ХІІ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
РАЗДЕЛ ХІІІ
ДРУГИ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ ХІV
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за
участие в процедурата на следния Интернет адрес: www.moew.government.bg в раздел
„профил на купувача“.
Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет
адрес. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.
Ако участниците желаят да получат отпечатан екземпляр на документацията за
участие, същата е платима в размера посочен в обявлението. Възложителят изпраща
документацията за участие на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати
за негова сметка.
Участниците могат сами да изберат реда за заплащане на екземпляр на
документацията за участие (в случай, че желаят да получат отпечатан екземпляр), на каса
при възложителя или с платежно нареждане по сметка. Сметката на възложителя за
заплащане на документацията за участие е: IBAN: BG35 BNBG 9661 3000 1387 01, BIC:
BNBGBGSF, БНБ – ЦУ.
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РАЗДЕЛ І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
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РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
А. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
„Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерство на околната среда
и водите – ЦА МОСВ и структурите му при запазване на съществуващ номерационен
план”.
Предметът на поръчката включва изпълнение на следните услуги:
Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на
Министерство на околната среда и водите – ЦА МОСВ и структурите му, съгласно
специфичните условия, и технически спецификации, описани по-долу, заедно с определен
пакет от допълнителни услуги, включително възможност за изграждане на
видеоконферентни връзки през ISDN терминални адаптери, получаване и изпращане на
факсимилни съобщения, пренос на данни през модемни връзки за директните телефонни
постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на Възложителя.
Реализирането на предмета на поръчка с предмет: „Предоставяне на фиксирани
телефонни услуги за Министерство на околната среда и водите – ЦА МОСВ и
структурите му при запазване на съществуващ номерационен план” за нуждите на
МОСВ и ВРБ има за цел да се избере доставчик с най-оптималната и финансово изгодна
цена за телефонни услуги с цел намаляване разходите за стационарни телефони, при
отчитане на най-изгодното предложение съобразно определените показатели за оценка.
В изпълнение на целите следва да бъде осигурен пренос на глас и звук в реално
време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на
участника така и в други мобилни и фиксирани мрежи, за директните телефонни постове
и вътрешните телефонни постове на централите - ISDN BRA и ISDN PRA, посочени в
Таблица № 1 и Таблица № 2, с възможност за увеличаване или намаляване на броя до 10
% от първоначалния обем на телефонните постове (услугите), без заплащане на неустойки
или санкции.
Обхват на поръчката: Осигуряване на фиксирани телефонни услуги, съгласно
техническо задание. Всеки участник следва да подаде оферта за пълния обем на
поръчката.
1. Кратко описание на действащата в момента фиксирана телефонна мрежа на
МОСВ.
Ведомствени централи. Общи данни.
Свързаността на абонатите на Министерство на околната среда и водите – МОСВ е
реализирана посредством система от 3 броя телефонни централи с общ номерационен
план, свързани звездообразно към възлова централа тип Ericsson M10 110 .
Възловата телефонна централа се намира в технологично помещение на
Министерство на околната среда и водите – МОСВ с адрес: гр. София, ул. „У. Гладстон”
№ 67, а другите три са ситуирани в технологични помещения на:
а) МОСВ с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 22
б) ПУДООС с адрес: София, ул. „Триадица” № 4
в) ИАОС с адрес: София, ул. „Цар Борис III” 136
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Връзка на ведомствените централи към обществена телефонна мрежа за
доставка на фиксирани телефонни услуги.
Ведомствената централа има връзка с обществената телефонна мрежа, посредством
две цифрови линии за достъп до – ISDN PRA (Primary rate access) 30B+D с автоматичен
вход, гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал и сигнализация – DSS1, по
които се осигурява външният трафик и за останалите осем подцентрали.
Всички телефонни номера, имащи достъп до обществената телефонна мрежа са част
от Националния номерационен план и представляват Географски номера по смисъла на
Закона за електронните съобщения (ЗЕС).
Номерационен план на ведомствените централи.
Вътрешния номерационен план на централата е от 001 до 799. От обществена
телефонна мрежа, от всяка точка на страната, вътрешните номера се избират автоматично,
като се добави географския код за град София (02) и префикс 94060, т.е.: (02)9406ххх,
където ХХХ е вътрешния номер, от 001 до 799, съгласно Таблица № 1
Таблица №1
№ по
ред

Географски номер

1

(02) 9406000 – 200

МОСВ

Гр.София, Гладстон 67

2

(02) 9406100 – 400

МОСВ

Гр.София, Мария Луиза 22

3

(02) 9406400 – 430

ПУДООС

Гр.София, Триадица 4

4

(02) 9406600 – 799

ИАОС

Гр.София, ул. „Цар Борис III” 136

Ползвател

Местонахождение

Директни телефонни постове (POTS) и ISDN BRA
Останалата част от географските номера на Министерство на околната среда и
водите – МОСВ са свързани с обществената телефонна мрежа, посредством аналогови
линии за достъп (усукана медна двойка). Информация за местоположението на крайните
точки на директните телефонни постове (географските номера) и ISDN BRA са дадени в
Таблица № 2 за ЦА МОСВ и структурите му.
Таблица № 2
ЦА МОСВ
ЦА МОСВ ползва директни телефонни постове (POTS):
№
по
ред
1
2

Географски
номер
029806729
029804131

Ползвател
МОСВ
МОСВ

Местонахождение
Гр.София, Мария Луиза 22
Гр.София, Мария Луиза 22
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

029811185
029811186
029815824
029862533
029864848
029885913
029803183
029803547
029803548
029803549
029803765
029803926
029805561
029806411
029806728
029807041
029808406
029808410
029808734
029809641
029809989
029811254
029812964
029814409
029814412
029815271
029817103
029818851
029818861
029837369
029885676
029813201
029814393
029814395
029817208
029870887
029872355
029884820
029888692
029818107
0294060
029800905
029800906
029802083
029803317
029806562
029806964
029807770
029808174
029810782

МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ

Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,
Гр.София,

Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Мария Луиза 22
Гладстон 67
Гладстон 67
Гладстон 67
Гладстон 67
Гладстон 67
Гладстон 67
Гладстон 67
Гладстон 67
Гладстон 67
Гладстон 67
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

029810783
029810784
029810785
029810954
029811182
029811183
029811184
029811385
029813384
029813396
029813398
029814982
029816585
029816610
029816611
029819412
029871043
029873561
029873867
029874329
029875318
080011707
029878342
029881440
029882577
029885316
029888205
029890448
029890496
029890529
029890786
029890801
029807368
029313170
029310026
029312317
029312318

МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ
МОСВ

Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, Гладстон 67
Гр.София, кв. Илиянци, имот 623
Гр.София, кв. Илиянци, имот 623
Гр.София, кв. Илиянци, имот 623
Гр.София, кв. Илиянци, имот 623

РИОСВ – Пазарджик
Tелефонна централа Business Phone – 250 Ericsson - /034 401910 – 034 401945/ - 36
абонатни поста
- директен стационарен телефон 034 441875 - 1 бр.
- директен стационарен телефон 034 445585- 1 бр.
№ по
Географски номер
Адрес
ред
Телефонна централа Business Phone–250 Ericsson, 2 бр. ISDN BRA
1
2

034 401910
034 401911

4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

034 401912
034 401913
034 401914
034 401915
034 401916
034 401917
034 401918
034 401919
034 401920
034 401921
034 401922
034 401923
034 401924
034 401925
034 401926
034 401927
034 401928
034 401929
034 401930
034 401931
034 401932
034 401933
034 401934
034 401935
034 401936
034 401937
034 401938
034 401939
034 401940
034 401941
034 401942
034 401943
034 401944
034 401945

4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.3
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.3
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.3
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.3
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.3
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.3
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.3
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.3

Директни телефонни постове (POTS) – 2 бр.
37
38

№
1
2
3
4
5
6
7

034 441875
034 445585

4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4
4400, гр.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” №3, ет.4

РИОСВ – Плевен
РИОСВ – Плевен ползва директни телефонни постове (POTS):
Географски номер
Адрес
064 801 768
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1а ет. 2 стая № 2
064 800 690
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1а ет. 3
064 806 950
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1а ет. 2 стая № 5
064 806 951
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1а ет. 2 стая № 2
064 800 711
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1а ет. 2 стая
“Административно гише”
064 804 030
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а ет. 2 стая № 3
064 801 772
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а ет. 2 стая № 9
9

064 801 831
064 806 949
064 806 978
064 800 964

8
9
10
11

гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1а ет. 2 стая № 6
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1а ет. 2 стая № 8
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1а ет. 2 стая № 4
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1 ет. 7 стая 703

РИОСВ – Враца
РИОСВ – Враца ползва директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
092624761
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
1
092629211
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
2
092991224
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
3
092991248
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
4
092991775
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
5
092991759
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
6
092991732
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
7
092991967
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
8
092991598
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
9
092991522
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
10
092991374
3000,гр.Враца,ул.Екзарх Йосиф №81
11
РИОСВ – Смолян
РИОСВ – Смолян ползва 4 бр. ISDN BRA и директни телефонни постове (POTS):
№
по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Географски номер
030160100
030160101
030160102
030160103
030160104
030160105
030160106
030160107
030160108
030160109
030160110
030160111
030160112
030160113
030160114
030160115
030160116
030160117
030160118
030160119
030160127
030160121
030160761
030160762
030160763

Адрес
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
10

26
27
28
29
30
31
32

030160764
030160765
030160766
030160768
030162764 - POTS
030181354 - POTS
030958646 - POTS

33
34
35
36
37
38
39

030160122
030160123
030160124
030160125
030160769
030160770
030160771

40
41

030160120
030160126

4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4870, “Пампорово“, м.“Райковски ливади“
РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16
4700, гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ №16

РИОСВ – Русе
РИОСВ – Русе ползва 1 бр. ISDN BRA и директни телефонни постове (POTS):
№ по
Централа –
Географски
Адрес
ред
1 бр. ISDN BRA
номер
082809280
1 бр. ISDN BRA, 7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
1
23
вътрешни
линии
082820772
7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
2
082820774
7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
3
082820771
7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
4
082820773
7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
5
082820775
7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
6
082820776
7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
7
082820778
7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
8
082820779
7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
9
082822903
7000, Русе, „Придунавски булевард” № 20
10
086772530
7587, с. Сребърна
11
РИОСВ – Монтана
РИОСВ – Монтана ползва директни телефонни постове (POTS):
№
по ред
1
2
3
4
5
6
7
8

Географски номер
096300960
096300961
096300963
096300964
096300965
096300966
096300561
096587061

Адрес
3400 гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4
3400 гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4
3400 гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4
3400 гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4
3400 гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4
3400 гр. Монтана, ул. „Иван Каменов“ № 6
3400 гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4
3700 гр. Видин, ул. „Баба Вида“ № 25
11

РИОСВ – Пловдив
Tелефонна централа: Panasonic KX – TEM 824 с 16 вътрешни и 6 външни порта със
специализиран телефон Panasonic SP – 1 T7730.
РИОСВ – Пловдив ползва директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
032643245
4000, гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122, ет.2
1
032638078
4000, гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122, ет.2
2
032623873
4000, гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122, ет.2
3
032635074
4000, гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122, ет.2
4
032628994
4000, гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122, ет.2
5
032635073
4000, гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122, ет.2
6
032627466
4000, гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122, ет.2
7
РИОСВ – София
РИОСВ – София ползва директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
02/ 955 72 18
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
1
02/ 855 70 75
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
2
02/ 955 60 16
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
3
02/ 955 40 60
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
4
02/ 856 10 40
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
5
02/ 955 72 54
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
6
02/ 955 41 52
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
7
02/ 955 42 94
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
8
02/ 856 70 95
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
9
02/ 955 55 98
Гр.София, бул. Цар Борис III № 136 ет.10
10

РИОСВ – Бургас
Телефонна централа ,,Panasonic’’
РИОСВ – Бургас ползва директни телефонни постове (POTS):
№ по
поред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Географски номер
055430081
055430082
056813199
056813200
056813201
056813202
056813204
056813205
056813206
056813207
056813208

Адрес
ЦЕ „Слънчев бряг”
ЦЕ „Слънчев бряг”
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
12

12
13
14

056813212
056813213
056813695

Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67
Административна сграда, гр. Бургас, ул. „Перущица” 67

РИОСВ – Варна
РИОСВ – Варна ползва 4 ISDN BRA и директни телефонни постове(POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
052634581
9000, гр.Варна, ул. Ян Палах 4
1
052634589
9000, гр.Варна, ул. Ян Палах 4
2
052634591
9000, гр.Варна, ул. Ян Палах 4
3
052634593
9000, гр.Варна, ул. Ян Палах 4
4
052634582 – 1 бр. ISDN BRA
9000, гр.Варна, ул. Ян Палах 4
5
6

7

05267883 (телефонна централа Alcatel- 9000, гр.Варна, ул. Ян Палах 4
Lucent OmniPCX Office 100/e-100) – 3 бр.
ISDN BRA
052634587
9000, гр.Варна, ул. Ян Палах 4

РИОСВ – Перник
РИОСВ – Перник ползва директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
076670203
Гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” №15, ет.1
1
076670402
Гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” №15, ет.1
2
076670910
Гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” №15, ет.1
3
076673800
Гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” №15, ет.1
4
РИОСВ – Стара Загора
РИОСВ-Стара Загора има инсталирана телефонна централа Siemens Hicom 150 PRO.
Градската свързаност е чрез 3 бр. ISDN BRA поста с автоматичен вход от 60 номера и
директен телефонен пост (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
042602 447 - POTS
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
1
042692 200
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
2
042692 239
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
3
042692 237
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
4
042692 223
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
5
042692 211
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
6
042692 237
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
7
042692 203
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
8
042692 212
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
9
042692 230
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
10
042692 221
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
11
042692
118
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
12
042692 224
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
13
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

042692 234
042692 225
042692 227
042692 228
042692 229
042692 233
042692 220
042692 226
042692 231
042692 213

гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2
гр. Стара Загора, ул. „Стара Планина“ №2

РИОСВ – Велико Търновo
Телефонна централа модел ERICSSON ВР250
РИОСВ – Велико Търново ползва директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Арес
ред
062601765
5002, гр. Велико Търново,
1
Никола Габровски 68
062601766
5002, гр. Велико Търново,
2
Никола Габровски 68
062620351
5002, гр. Велико Търново,
3
Никола Габровски 68
062623784
5002, гр. Велико Търново,
4
Никола Габровски 68
062630411
5002, гр. Велико Търново,
5
Никола Габровски 68
062630475
5002, гр. Велико Търново,
6
Никола Габровски 68
062646827
5002, гр. Велико Търново,
7
Никола Габровски 68
062646829
5002, гр. Велико Търново,
8
Никола Габровски 68
062646840
5002, гр. Велико Търново,
9
Никола Габровски 68
062646841
5002, гр. Велико Търново,
10
Никола Габровски 68
062646847
5002, гр. Велико Търново,
11
Никола Габровски 68
062620358
5002, гр. Велико Търново,
12
Никола Габровски 68
РИОСВ – Шумен
РИОСВ – Шумен ползва 2 бр. ISDN BRA и директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
054856500
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
1.
054856501
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
2.
054856502
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
3.
054856503
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
4.
14

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

054856505
054856506
054856511
054856512
054856513
054856514
054856515
054856516
054856517
054856519
054856520
054856521
054856522
054856523
054856524
054856525
054856526
054856527
054874913 - POTS
054877460 - POTS
054874972 - POTS
054874976 - POTS
054876840 - POTS
054831954 - POTS

9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71

РИОСВ – Благоевград
РИОСВ – Благоевград ползва 2 бр. ISDN BRA (34 вътрешни номера) и директни
телефонни постове (POTS):
№ по ред
Географски номер
Адрес
073831738 - POTS
2700, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1
1
073885158
POTS
2700, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1
2
073885159 - POTS
2700, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1
3
073885160 - POTS
2700, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1
4
073885161 - POTS
2700, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1
5
073883140 – 2 бр. ISDN BRA
2700, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1
6
РИОСВ – Хасково
В РИОСВ – Хасково има изградена телефонна централа марка M6500 IP PBX EADS
Telecom, инсталирани телефонни постове – 21, ползва 2 бр. ISDN BRA:
№ по
Географски номер
Адрес
ред
038601610
гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14
1.
038601630
гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14
2.

15

БДУВДР – Плевен
БДУВДР – Плевен ползва 3 бр. ISDN BRA и директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
5800,гр.Плевен,ул.”Чаталджа”№60
1.
 064 885 1ХХ
2 бр. ISDN BRА
5800,гр.Плевен,ул.”Чаталджа”№60
2.
 064 803 342
1000, гр.София, ул.”Лавеле”№16,ет.3

4.

029860570
1 бр. ISDN BRА
 02 9733408

5.



092 666 140

3000, гр.Враца,ул.”Мито Цветков”№2,ет.5

6.



092 666 141

3000, гр.Враца,ул.”Мито Цветков”№2,ет.5

7.



092 623 472

3000, гр.Враца,ул.”Мито Цветков”№2,ет.5

8.



062 601 408

9.



062 601 745

10.



062 601 746

11.



082 826 370

5000, гр.Велико Търново,ул.”Пейо Яворов” №30,
ет.2
5000, гр.Велико Търново,ул.”Пейо Яворов” №30,
ет.2
5000, гр.Велико Търново,ул.”Пейо Яворов” №30,
ет.2
7000, гр.Русе, ул.”Придунавски булевард”№20, ет.2

12.



082 826 371

7000, гр.Русе, ул.”Придунавски булевард”№20, ет.2

13.



082 828 173

7000, гр.Русе, ул.”Придунавски булевард”№20, ет.2

3.

1000, гр.София, ул.”Лавеле”№16,ет.3

БДУВЗБР – Благоевград:
Басейнова дирекция Западнобеломорски район има инсталирана вътрешна
телефонна централа на базата на IP — телефония с разпределени по работните места на
служителите 30 броя стационарни телефонни поста. От тях с възможност за външна
връзка са 22 поста.
№ по
Географски номер
Адрес
ред
073 882993 - POTS
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
1
073 882992 - POTS
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2
073 88947101
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
3
073 88947102
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
4
073 88947103
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
5
073 88947104
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
6
073 88947106
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
7
073 88947110
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
8
073 88947111
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
9
073 88947113
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
10
073 88947114
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
11
073 88947116
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
12
073 88947118
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
13
16

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

073 88947119
073 88947120
073 88947121
073 88947122
073 88947123
073 88947125
073 88947126
073 88947127
073 88947128
073 88947131

2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“
2700, гр. Благоевград, ул.“Св. Димитър солунски №66“

БДУВЧР – Варна
Tелефонна централа “Panasonic Кх TDA - 100” - Варна, телефонна централа
„Panasonic Кх ТА 308” - Бургас.
БДУВЧР – Варнa ползва 3 бр. ISDN BRA и директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
Услуга
ред
9000, гр. Варна, ул. Ал. Дякович ISDN BRA – 3
1
05268743
33
бр.
(От : 052687430 До: 052687462)
052614395
9000, гр. Варна, ул. Ал. Дякович POTS
2
33
052615905
9000, гр. Варна, ул. Ал. Дякович POTS
3
33
052631447
9000, гр. Варна, ул. Ал. Дякович POTS
4
33
052631448
9000, гр. Варна, ул. Ал. Дякович POTS
5
33
054800907
9700, гр. Шумен, ул. Кирил и POTS
6
Методий 34
056841946
8000, гр. Бургас, ул. Филип POTS
7
Куртев 13
056841958
8000, гр. Бургас, ул. Филип POTS
8
Куртев 13

БДУВИБР – Пловдив
Тел. Централа Alcatel-Lucent OmniPCX Office
З6 бр. вътрешни тел. поста - 4бр. цифрови, 32бр. обикновени
Външни номера 032604720 до 032604759 , 2бр. ISDN BRA (2B+D)
БДУВИБР – Пловдив ползва 2 бр. ISDN BRA и директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
032604720
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
1
032604721
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
2
032604722
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
3
032604723
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
4
032604726
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
5
17

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
СИН ТЕЛЕФОН
032621552 - POTS
Пловдив-ул."Янко Сакъзов"№35
ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА
034401934 - POTS
Пазарджик,ул"Генерар Гурко"№3
030160126 - POTS
Смолян,ул."Дичо Петров"№16
036165733 - POTS
Кърджали ,ул."Деспот Слав"№1
038662130 - POTS
Хасково,ул."Патриарх Евтимий"№2
044663064 - POTS
Сливен,ул."Цар Освободител"№1
042230220 - POTS
Стара Загора,ул."Свети Отец Паисий"№60
032604727
032604728
032604730
032604731
032604732
032604733
032604734
032604735
032604736
032604737
032604740
032604741
032604742
032604743
032604744
032604745
032604748
032604750
032604751
032604752
032604753
032604754
032604755
032604756
032604757
032604758
032604759

ДНП „Рила“
ДНП „Рила“ ползва директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
073880537
2700, гр. Благоевград, ул. Бистрица №12В
1
073830454
2700, гр. Благоевград, ул. Бистрица №12В
2
073881871
2700, гр. Благоевград, ул. Бистрица №12В
3
073885456
2700, гр. Благоевград, ул. Бистрица №12В
4
073880538
2700, гр. Благоевград, ул. Бистрица №12В
5
073881023
2700, гр. Благоевград, ул. Бистрица №12В
6
035813824
4470, гр. Белово, ул. Орфей № 5
7
070150987
2600, гр. Дупница, ул. Самоковско шосе №2, ет.7
8
070156757
2650, с. Паничище, общ. Сапарева Баня
9
18

071445060
072266785
074422298
074780577

10
11
12
13

2042, с. Костенец
2000, гр. Самоков, кв. Вароша, ул. Търговска №20
2790, гр. Якоруда, ул. Цар Борис III № 169
2760, гр. Разлог, ул. Бяло море №1

При изготвяне на предложението си участниците следва да отчетат предстояща
необходимост от откриване на още един телефонен пост за обезпечаване на телефон и факс
в офиса ни към ПУ Боровец, находящ се в К.к. Боровец.
ДНП „Пирин“
ДНП „Пирин“ ползва директни телефонни постове (POTS):
№
по ред
1
2
3
4
5
6

Географски номер
074988202
074988203
074988204
074988205
074332012
0744621629

Адрес
2770, гр. Банско, ул. България № 4
2770, гр. Банско, ул. България № 4
2770, гр. Банско, ул. България № 4
2770, гр. Банско, ул. България № 4
2840, гр. Кресна, ул. Македония
2800, гр. Сандански, път за с.Лиляново

ДНП „Централен Балкан“
Tелефонна централа Panasonic KX TD 1232СЕ (8/24 линии).
ДНП „Централен Балкан“ ползва директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
066801277
5300, гр. Габрово, ул. Бодра смяна №3
1
066801278
5300, гр. Габрово, ул. Бодра смяна №3
2
066801279
5300, гр. Габрово, ул. Бодра смяна №3
3
066801285
5300, гр. Габрово, ул. Бодра смяна №3
4
ИАОС
ИАОС ползва директни телефонни постове (POTS):
№ по
Географски номер
Адрес
ред
029550434
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1
028550137
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
2
028556693
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
3
028557871
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
4
028562948
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
5
028563130
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
6
028566906
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
7
029555377
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
8
029555378
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
9
029559010
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
10
029559011
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
11
029559015
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
12
029559017
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
13
19

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

029559018
029559022
029559024
029559038
029559395
029559396
029559398
029559405
029559414
029559415
029559421
029559428
029559437
029559798
029559804
029559805
029559811
029559812
029559818
029559819
029559825
029559844
030165177
030165178
032642723
032643243
032643244
034443141
034443226
036161283
038664614
038665630
039164804
042620284
042623284
052612656
052634576
054800602
054801711
054874996
055153060
056813209
056830619
056831540
062600091
062601737

1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
1618 гр. София бул. Цар Борис III 136
4700 гр. Смолян ул. Дичо Петров 16
4700 гр. Смолян ул. Дичо Петров 16
4000 гр. Пловдив ул. Перущица 1
4000 гр. Пловдив ул. Перущица 1
4000 гр. Пловдив ул. Перущица 1
4400 гр. Пазарджик ул. Генерал Гурко 3
4400 гр. Пазарджик ул. Генерал Гурко 3
6600 гр. Кърджали кв. Студен кладенец
6300 гр. Хасково ул. Добруджа 14
6300 гр. Хасково ул. Добруджа 14
6400 гр. Димитровград ул. Елин Пелин 1
6000 гр. Стара Загора ул. Ст.планина 2
6000 гр. Стара Загора ул. Ст.планина 2
9010 гр. Варна ул. Ян Палах 4, ет. 1
9000 гр. Варна гр. Варна Х-Л Тракия
9700 гр. Шумен ул. Съединение 71, ет. 4
9701 гр. Шумен ул. Съединение 71, ет. 4
9702 гр. Шумен ул. Съединение 71, ет. 4
8120 гр. Камено гр. Камено
8000 гр. Бургас К-С Лазурна бл.67
8000 гр. Бургас ул. Перущица 67
8000 гр. Бургас ул. Перущица 67 ет. 4
5000 гр. Велико Търново ул. Н.Габровски 68
5000 гр. Велико Търново ул. Н.Габровски 68
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

062601738
064681225
064681748
064802753
065412338
073832733
073885157
073887998
074452232
076605558
076670240
082820768
082820769
082822887
082824579
082824591
082826293
082826571
086820105
092665870
092666107
092666108
092666631
092666632
094606176
096300602
096300962

5000 гр. Велико Търново ул. Н.Габровски 68
5800 гр. Плевен ж.к. Сторгозия Метрология
5800 гр. Плевен ж.к. Сторгозия Метрология
5800 гр. Плевен ул. Ал. Стамболийски 1 вх. А
5940 гр. Никопол ул. Ал.Стамболийски 1 вх. А
2709 с. Бело поле с. Бело поле, до помпена
станция
2700 гр. Благоевград ул. Свобода 1
2700 гр. Благоевград ул. Свобода 1
2782 с. Елешница с. Елешница, до минералната
баня
2300 гр. Перник ул. Св.Кирил и Методий
2300 гр. Перник ул. Бл. Гебрев 15 ет. 1
7000 гр. Русе ул. Ниш
7000 гр. Русе бул. Придунавски 20
7000 гр. Русе бул. Придунавски 20
7000 гр. Русе бул. Придунавски 20
7000 гр. Русе бул. Придунавски 20
7000 гр. Русе бул. Придунавски 20 ет. 5
7000 гр. Русе бул. Придунавски 20
7500 гр. Силистра ул. Хр.Смирненски 2
3000 гр. Враца ул. Екзарх Йосиф 2
3000 гр. Враца ул. Екзарх Йосиф 81
3000 гр. Враца ул. Екзарх Йосиф 81
3000 гр. Враца ул. Екзарх Йосиф 81
3001 гр. Враца ул. Екзарх Йосиф 81
3700 гр. Видин ул. Любен Каравелов 29
3400 гр. Монтана ул. Юлиус Ирасек 4
3400 гр. Монтана ул. Юлиус Ирасек 4

2. Свързване на съществуващата Цифрова Учрежденска Автоматична
Централа (ЦУАТЦ) на Министерството към фиксираната обществена телефонна
мрежа.
Свързването на съществуващата ЦУАТЦ - Ericsson M10 110, да се осъществи чрез
един брой интерфейса ISDN PRI 30B+D, сигнализация - DSS1 и гарантирана
симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал, по параметри съгласно Техническите
спецификации.
Забележка: При представяне на техническо решение от страна на участниците,
да се има предвид следното: Не се допуска каквато и да е софтуерна или хардуерна
намеса в конфигурацията на ЦУАТЦ.
3. Предоставяне на фиксирани телефонни услуги по ISDN PRА
Да се предоставят фиксирани телефонни услуги за 800 бр. телефонни номера с
автоматичен вход с Direct Inward Dialing (DID), съгласно Таблица № 1.
Всички телефонни номера са Географски номера и са част от Националния
номерационен план. Не се допуска каквато и да е промяна на номерата.
21

Минималните параметри на предоставяната услуга, са съгласно Техническите
спецификации.
4. Свързване на директни телефонни постове и ISDN BRA към фиксирана
обществена телефонна мрежа и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за
съществуващи географски номера.
Да се свържат към обществена телефонна мрежа, географски номера на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точки на присъствие съгласно Таблица № 2, с минимални изисквания
и параметри, съгласно Техническите спецификации. Не се допуска каквато и да е
промяна на номерата.
5. Минимални параметри на ISDN PRA (Euro ISDN).
Линиите за първичен ISDN достъп (ISDN PRA) да отговарят на европейските
стандарти (Euro ISDN) и на посочените спецификации и да са съвместими с клиентското
оборудване:
Телефония 3,1 kHz, (ETS 300 111);
Телетекст (ETS T/NA 1 (90) 03);
Телефакс (ETS 300120);
X.75 протокол за пренос на данни
Видеотелефония, (ETS T/NA 1 (89) 49)
Забележка: За нуждите на видеоконферентната система (използвана най- вече за
изграждане на международни видеоконферентни връзки) и за изграждане на връзки през
ISDN терминални адаптери, Участникът да гарантира поддръжката на ISDN UDI BC
(ISDN Bearer capability "Unrestricted digital information"), за изграждане на връзки както в
националната телефонна мрежа на България, така и към международни направления.
Сигнализация - ETSI DSS1
Структура на интерфейсите - Euro ISDN, E1-75Q, G711 с CRC4 Електрическата
характеристика на този интерфейс е съобразно наличното оборудване (Ericsson M10
110) и трябва да поддържа конфигурация - свързване "точка - точка" - PtoP (Point to
Point);
Гарантирана възможност за предоставяне на следните допълнителни услуги:
а) представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP);
б) ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR);
в) автоматично входящо избиране (DDI);
г) изпращане към обществената мрежа на информация за злоумишлени повиквания
(MCID).
6. Минимални параметри на директни телефонни постове (POTS).
а) Да отговаря на стандарта на ETSI: ETSI EG 201 188 V1.2.1 (2000-01). Тип на
конектора RJ-11.
б) Fax съобщения - гарантирана възможност за изпращане и получаване на факс
съобщения без да е необходимо Възложителят да заплаща допълнително за устройства,
необходими на участника за предоставяне на услугата, като Изпълнителя осигури за своя
сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и мрежата си,
включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е
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необходимо такова, тоест без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни
такси.
7. Минимални параметри на ISDN BRA (Euro ISDN).
Линиите за ISDN достъп (ISDN BRA) да отговарят на европейските стандарти (Euro
ISDN) и на посочените спецификации и да са съвместими с клиентското оборудване:
Потребителски интерфейс изграден на базата на структурата 2В + D16.
Електрическите характеристики на този интерфейс да поддържат следните
конфигурации:
- свързване “точка – точка” – P to P (Point to Point);
- свързване “къса пасивна шина” – SPB (Short Passive Bus);
- свързване “разширена пасивна шина” – (Extended Passive Bus).
Телефония 3,1 kHz, (ETS 300 111);
Телетекст, (ETS T/NA 1 (90) 03);
Телефакс (ETS 300120);
X.75 протокол за пренос на данни
Видеотелефония, (ETS T/NA 1 (89) 49)
Забележка: За нуждите на видеоконферентната система (използвана най- вече за
изграждане на международни видеоконферентни връзки) и за изграждане на връзки през
ISDN терминални адаптери, Участникът да гарантира поддръжката на ISDN UDI BC
(ISDN Bearer capability "Unrestricted digital information"), за изграждане на връзки както в
националната телефонна мрежа на България, така и към международни направления.
Сигнализация - ETSI DSS1
Структура на интерфейсите - Euro ISDN, E1-75Q, G711 с CRC4
Гарантирана възможност за предоставяне на следните допълнителни услуги:
а) представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP);
б) ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR);
в) автоматично входящо избиране (DDI);
г) изпращане към обществената мрежа на информация за злоумишлени повиквания
(MCID).
Б. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на
сключването му или до достигане на максимално допустимата стойност по договора в
размер на 500 000 (петстотин хиляди лева) лева без ДДС.
2. Срокът за първоначално включване на услугата е до 30 дни след подписването на
договора.
В. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Услугата ще се предоставя за нуждите на ЦА МОСВ и структурите му, на адресите
посочени в Taблица 1 и Таблица 2.
Г. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания:
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1. Мрежата на участника следва да притежава необходимия капацитет за
безпроблемно провеждане на телефонни разговори с високо качество, включване на нови
абонати или преместване на съществуващи такива.
2. Да се свържат към обществена телефонна мрежа географски номера на МОСВ и
ВРБК, съгласно Таблица 1 и Таблица 2, с минимални изисквания и параметри, съгласно
Техническите спецификации. Номерата трябва да бъдат запазени. Пренасянето на
номерата към друг оператор е безплатно за Възложителя.
3. Да осигурява пълна свързаност на потребителите към други мрежи в страната и
чужбина - фиксирани и мобилни.
4. Да предостави пълна информация, каква технология (TDM или VoiP) ще използва
оператора за предоставяне на услугите от обхвата на поръчката.
5. Ако се използва VOIP технология в мрежата, както и към други оператори е
задължително да са изпълнени изискванията за QoS (Quality of service).
6. Да гарантира възможност за предаване и приемане на факсимилни услуги и
пренос на данни за всички телефонни постове включително за вътешните номера към
ЦУАТЦ със скорост не по-малка от 4800 bit/s и качество към всички национални и
международни фиксирани обществени телефонни мрежи в съответствие с ETSI EG 202
057-2.
7. Гарантирана честотна лента за телефонни постове от обществената телефонна
мрежа - от 0,3 до 3,4 kHz.
8. Запазване на съществуващия номерационен план на ЦУАТЦ (02)94060XX,
запазване на номерацията на директните телефонни постове и ISDN BRA от обществената
телефонна мрежа и на ползваните до момента услуги, разпределени съгласно Таблица № 1
и Таблица № 2 от Документацията за участие.
9. Да осигури за своя сметка изграждането на достъпа и оборудването, което
съгласува интерфейсите от мрежата на Изпълнителя с наличното оборудване на МОСВ.
10. При предоставянето на услугите не се допуска да се поставят изисквания от
Изпълнителя към Възложителя последният да използва префикси пред географския или
мобилен номер за да изгради изходящо повикване, както и при избиране на номер е
задължително да се презентират пред викания абонат единствено географския номер
инициатор на повикването, както за абонатите по ISDN PRA, така и за описаните в
Таблица № 2 географски номер инициатор на повикването - за директните телефонни
постове и ISDN BRA.
При избиране на номер е задължително да се презентира пред викания абонат
единствено и само описаните в Таблица № 1 и Таблица 2 от документацията
географски номера инициатор на повикването. Презентирането на друг номер не се
допуска.
11. Да осигури преференциални цени за разговори в и извън собствената мрежа на
оператора, както и безплатни минути за разговори към всички фиксирани мрежи за
постовете, описани в Taблица 1 и Таблица 2 , включени в абонаментната такса.
12. Да осигури интеграция за своя сметка на наличното оборудване на МОСВ
/телефонни терминали, телефонните централи, телефонни апарати/ и оборудването от
мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване и
софтуер.
24

13. Да осигури запазването на съществуващите, географски номера, ползвани от
Възложителя, като се гарантира възможност за преносимост.
14. Безплатни обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания 112.
15. Осигуряване на Безплатни разговори към национални негеографски номера 0800
ххххх и осигуряване на разговори към номера 0700 ххххх на цената на селищен разговор.
16. Да осигури интерфейс, съвместим с клиентското оборудване, даващ възможност,
предоставяните телефонни услуги да отговарят на посочените спецификации:
- Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01).
- Поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата
услуга.
17. Да се осигури възможност за използване на следните услуги:
 Представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP), като
пред викания номер следва да се презентира географския номер от който се инициира
повикването;
 Ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR);
 Предоставяните телефонни услуги следва да отговарят на посочените
спецификации и да са съвместими с клиентското оборудване;
 Пренасочване на повиквания;
 Ограничаване на изходящи повиквания;
 Ограничаване на входящи повиквания;
 Директно повикване;
 Промяна на номер;
 Добавяне и премахване на телефонни постове, ползвани от Възложителя, при
запазване на тарифите и таксите на услугите;
 Безплатно преместване на телефонен пост от един адрес на друг.
18. Възможност за провеждане на изходящи телефонни разговори в направления с
негеографски номера.
19. Възможност, при поискване от Възложителя, да се предложат условия за
предоставяне на пакет от допълнителни услуги при преференциални условия.
20. Осигуряване на възможност за разширение и развитие на услугите.
21. Предоставяне на услуга автоматичен вход (DDI) при запазване на организацията
на съществуващия автоматичен вход на ЦУАТЦ с 800 номера от (02)9406001 до
(02)9406799.
22. Предоставяне на справочни телефонни услуги.
23. Да са освободени от заплащане услуги като: подробно месечно извлечение,
добавяне на нови абонати, както и изваждане на абонати.
24. Да предостави точки за контакт (телефон, факс и/или е-mail) във връзка със
заявяване на повреда на съединителна линия или на телефонен пост с възможности за
приемане на заявките 24 часа в денонощието 365 дни в годината.
25. Да гарантира сигурността на електронните съобщителни мрежи и да уведомява
Възложителя при опасност от нарушаване на сигурността.
26. Да предоставя при поискване безплатни детайлизирани сметки съгласно Чл.198,
ал. 1 от Закона за електронните съобщения.
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27. Да предостява безплатни електронни фактури, по отделно по клиентски номера
и услуги за Министерство на околната среда и водите. Фактурите да съдържат
информация за период на фактуриране, месечни абонаментени такси, отделно
калкулиране на изразходваните безплатни минути (ако има такива), по направления, вид
на услугата, стойност на услугата, продължителност и стойност на проведените
телефонни разговори според вида им - селищни, междуселищни, международни, както и
разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа), както и при поискване детайлизирана
справка за изходящи разговори - за всеки проведен разговор от всеки абонатен номер.
28. Да се предоставя информация за метод на тарифиране – условия за отчитане на
стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора,
отчитане на продължителността на разговора, като в случай, че кандидата прилага такса
свързване, то за всички предоставени минути включени в абонаментната такса (ако има
такива) не следва да се прилага такса свързване.
29. Фиксираната мрежа на кандидата за предоставяне на услугата да има/предостави
свързаност до оборудването/крайното устройство в сградите на адресите, избрани от
Възложителя.
30. Да се отстраняват възникнали технически проблеми и повреди в срок от 24 часа
от уведомяване от страна на Възложителя.
31. Да се осигурява денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в
режим 24Х7Х365.
32. Тарифните планове/ценовите условия да влязат в сила до 30 календарни дни,
считано от датата на подписване на договор.
33. При предоставянето на услугите не се допуска да се поставят допълнителни
изисквания от Изпълнителя към Възложителя, за използване на префикси, и кодове,
различни от определените в Националния номерационен план, одобрен от КРС и наредба
за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за
ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена в съответствие с
изискванията на ЗЕС. Не се допуска повикванията да се презентират с номера, различни
от географските им номера.
34. По всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено
уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или
назначаване на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни
постове, като увеличи или намали броя им с не повече от 10% от общия първоначален
обем.
Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на
участника, която представлява неразделна част от договора.
Техническата оферта следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение
на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата
техническа спецификация.
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РАЗДЕЛ ІІІ
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Прогнозната стойност на поръчката е 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) без
включен ДДС за срока на договора.
Начин на образуване на предлаганата офертна цена. Оферираната цена следва да
е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на
поръчката. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на
изискванията на Възложителя и да включва информация по подпоказатели, свързани с
определянето на цената на услугата.
Цената се представя в български левове, без ДДС.
Начин на плащане:
Възложителят ще заплати цената за изпълнение на поръчката, както следва:
1. Заплащането на цената по договора се извършва в български лева ежемесечно по
банков път след предоставяне от Изпълнителя на оригинална фактура и подписан
двустранен протокол в зависимост от ползваните услуги.
2. Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответно второстепенните
разпоредители с бюджет (ВРБ) се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни, след
датата на получаване на фактурата на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответно ВРБ,
съгласно Taблица 1 и Таблица 2 от техническата спецификация (Приложение № 1),
посочваща броят, видът и цените на предоставените и ползвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
съответно ВРБ услуги по отделно за всеки телефонен пост, за съответния отчетен период.
Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на
проекто-договора към настоящата документация.
Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата
документация проект на договор.

РАЗДЕЛ IV
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде
оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и
обединение от такива лица.
2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва
да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за
участие.
3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
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 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
б) е обявен в несъстоятелност;
в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно
националните закони и подзаконови актове;
г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
д) който е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане
на съда, или участникът е преустановил дейността си;
е) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление
по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на
труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
ж) който е осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки.
4. Изискванията на т. 3, б. „а“, б. „е“ и б. „ж“ се прилагат, както следва:
 при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
 при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
 при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;
 при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
 при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
закон;
 при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;
 във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,
които представляват участника;
 в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:
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а) при които лице по т. 4 е свързано лице с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация;
б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
6. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат за тях, като изпълнителя сключва
договор за подизпълнение. Изпълнителят няма право да: - сключва договор за
подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; - заменят посочен в офертата
подизпълнител, освен когато: а) за предложения подизпълнител е налице или възникне
обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; б) предложеният подизпълнител престане да
отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите,
включени в предмета на договора за подизпълнение; в) договорът за подизпълнение е
прекратен по вина на подизпълнителя.
В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в
офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена
забраната на чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
7. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по
т. 3 и 5 с декларация по образец (Приложения № 5).
8. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е
установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 3.
9. Всеки участник има право да представи само една оферта.
10. Не се допускат варианти на офертата.

РАЗДЕЛ V
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДОГОВОРА
1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в
процедурата в размер на 4 500.00 лв. (четири хиляди и петстотин лева), представляващи
до 1 % от прогнозната стойност без включен ДДС.
2. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция в оригинал
или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, преведена по
банковата сметка на Министерство на околната среда и водите в БНБ ЦУ, IBAN:
BG70BNBG 966 133 001 38 701, BIC код на БНБ ЦУ – BNBGBGSF.
3. В случай, че се представя гаранция за участие под формата на банкова гаранция,
тя следва да покрива срока на валидност на офертата на участника от 180 (сто и
осемдесет) дни след датата, определена като краен срок за приемане на офертите за
участие. В случай, че гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата
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следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно
плащане при първо писмено искане на Възложителя със срок на валидност до изтичане на
срока на валидност на офертата на участника при наличие условията на чл.61 от ЗОП.
Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български
език.
4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията.
5. Участник, който не е приложил към офертата си гаранция за участие, се
отстранява, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, след прилагане на разпоредбите на чл. 68,
ал. 8 и 9 от ЗОП.
6. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие
на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за
определяне на изпълнител.
7. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната
форма, когато участник:
7.1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
7.2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за
обществената поръчка.
8. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
8.1. отстранените участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока
за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;
8.2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за
обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни
след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.
9. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите
на всички участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за
обжалване на решението за прекратяване.
10. Възложителят освобождава гаранциите по т. 8, без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
11. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция,
изрично се посочва предмета или номера на поръчката, за която се представя гаранцията.
12. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на
договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора
без включен ДДС.
13. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за
изпълнител на поръчката при подписване на договора. Условието на т. 4 се прилага
съответно и за представяне на гаранция за изпълнение на договора.
14. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са
определени в проекта на договор.
15. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за
участие, съответно за изпълнение.
16. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция (в
оригинал) или парична сума (платежно нареждане в оригинал). Ако гаранцията за
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изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по
сметката на МОСВ в БНБ ЦУ, IBAN: BG70BNBG 966 133 001 38 701, BIC код на БНБ
ЦУ – BNBGBGSF, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай,
че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата да е
с валидност съгласно условията на възложителя за освобождаването и, както и следва да
съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при
първо писмено искане на Възложителя съдържащо изявление за договорно основание за
усвояване на гаранцията за изпълнение. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни
банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на
съобщението, в превод на български език.
17. Срокът на банковата гаранция започва да тече от датата на подписване на
договора и е в сила най-малко 30 дни, изчислявани при индикативен срок за изпълнение
на договора, освен, ако Възложителят е усвоил същата преди приключване на договора,
по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в
съответствие с определеното в него. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с
възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното
обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши
безусловно плащане, при първо писмено искане от Възложителят, в случай че
Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с
определеното в него.
18. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за участие и гаранцията
за изпълнение са за сметка на участника, респективно изпълнителя. Изпълнителят следва
да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че
размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в
настоящата процедура.

РАЗДЕЛ VІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. Изисквания към участниците, съгласно чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП.
1.1. Участникът да притежава валидно Разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни
съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана
телефонна услуга с обхват територията на Република България, включващ географските
кодове за всички градове, обект на предоставяне на услугата, издадено от компетентния
регулаторен орган и да е включен в публичния регистър на предприятията за
предоставени групи номера след код за достъп до услугата „Персонален номер“ – 700.
За доказване на това изискване участникът представя:
1.1.1. Заверено копие на валиден разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез
обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна
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услуга с обхват територията на Република България, включващ географските кодове за
всички градове, обект на предоставяне на услугата, издадено от компетентния
регулаторен орган и да е включен в публичния регистър на предприятията за
предоставени групи номера след код за достъп до услугата „Персонален номер“ – 700.
* При подаване на оферта от обединение, което не е ЮЛ, изискването по т.1.1.
се доказва от участника в обединението, който ще предоставя фиксирани телефонни
услуги.
2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
2.1. Участникът следва да докаже наличие на разполагаем финансов ресурс в размер
на 200 000 (двеста хиляди) лева.
За доказване на това изискване участникът представя:
2.1.1. Заверено копие на удостоверение от банка (за наличен финансов ресурс);
или
2.1.2. Заверено копие на годишен финансов отчет или някоя от съставните му части.
Участниците могат да посочат ЕИК и да не представят изисквания документ по т.
2.1.2, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет в
Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството и същия е публично
достъпен.
* Участниците-чуждестранни лица, представят заверено копие от годишния
финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на
държавата, в която са установени.
* Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
документите по т. 2.1.1 и т. 2.1.2 се представят само за участниците, чрез които
обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор, включващи
минималните изизсквания за икономическото и финансово състояние на участника.
3. Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация:
3.1. Участникът следва да има документ удостоверуващ че е сертифициран за
информационна сигурност по стандарт ISO 27001:2005 или еквивалентен валиден към
датта на обявяване на процедурата, с обхват, сходен с предмета на поръчката (осигуряване
на телекомуникационни услуги).
За доказване на това изискване участникът представя:
3.1.1. Заверено копие на валиден към датата на обявяване на процедурата документ
удостоверуващ че участника е сертифициран за информационна сигурност по стандарт
ISO 27001:2005 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката (осигуряване
на телекомуникационни услуги).
3.2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по ISO
9001:2008 или еквивалентна, с обхват, сходен с предмета на поръчката (осигуряване на
телекомуникационни услуги).
За доказване на това изискване участникът представя:
3.2.1. Заверено копие на валиден сертификат към датата на обявяване на процедурата
за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентна, с
обхват, сходен с предмета на поръчката (осигуряване на телекомуникационни услуги).
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3.3. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от
датата определена като крайна за получаване на офертите поне 3 (три) услуги с предмет
еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка (осигуряване на
телекомуникационни услуги).
За доказване на това изискване участникът представя:
3.3.1. Списък по образец (Приложение № 10) на услугите с предмет еднакъв или
сходен с предмета на обществената поръчка (осигуряване на телекомуникационни услуги),
изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, с посочени: предмет; възложител (получател);
стойност; начална и крайна дата на всяка услуга; качество, в което е изпълнявана услугата
(в качеството на изпълнител, участник в обединение или подизпълнител).
3.3.2. Доказателство за извършените услуги, включени в списъка по т. 3.3.1.
Забележка:
Доказателство за извършена услуга се представя под формата на удостоверение
(референция) издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се
представя като заверено от участника копие.
Забележка:
Под „изпълнени услуги“ се разбират такива услуги, които независимо от датата
на възлагане, са приключили в посочения по-горе период.
* Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
документите по т. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 и 3.3.2 се представят само за участниците, чрез
които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор, включващи
минималните изизсквания за техническите му възможности, и/или квалификация.
** Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за
финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или
квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен
документите, определени от възложителя за доказване на съответните
възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на
поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

РАЗДЕЛ VІІ
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП,
по следните критерии:
Показатели за оценка на предложенията и относителната им тежест в
комплексната оценка (КО)
КО = К1 х 60% + К2 х 40%, където:
К1 – Икономически показател на фиксирана телефонна услуга – с тежест 60% в
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крайната оценка
К2 – Технически показател на фиксираната телефонна услуга - с тежест 40% в
крайната оценка
Показатели
Икономически показател на фиксирана телефонна услуга
– К1, параметри:
Цена на месечна абонаментна такса за 335 (триста тридесет и
пет) прави телефонни поста, 30(тридесет) ISDN BRA поста, и
1(един) ISDN PRA пост Ф1
Цена на минута за селищен разговор с абонат от фиксираната
мрежа на участника Ф2
Включени безплатни минути за селищни разговори с абонат
от фиксираната мрежа на участника, общо за всички линии.
Максимално оценявани минути - 44 640 Ф3
Цена на минута за междуселищен разговор с абонат от
фиксираната мрежа на участника Ф4
Включени безплатни минути за междуселищни разговори с
абонат от фиксираната мрежа на участника, общо за всички
линии. Максимално оценявани минути - 44 640 Ф5
Цена на минута за селищен разговор с абонати от фиксирани
мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа на участника. Ф6
Включени безплатни минути за селищни разговори с абонати
от фиксирани мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа на
участника, общо за всички линии. Максимално оценявани
минути - 44 640 Ф7
Цена на минута за междуселищен разговор с абонати от
фиксирани мрежа в РБ, извън фиксираната мрежа на
участника. Ф8
Включени безплатни минути за междуселищни разговори с
абонати от фиксирани мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа
на участника, общо за всички линии. Максимално оценявани
минути - 44 640 Ф9
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Технически показател на фиксираната телефонна
услуга – К2, параметри:
Енергонезависимост на услугата обикновен телефонен
пост - Т1

При
предложено
обезпечаване
на
енергонезависимост чрез UPS - 10 точки,

При
предложено
обезпечаване
на
енергонезависимост чрез дистанцинно захранване през
собствената мрежа на участника - 30 точки
Възможност за използване на предоставената услуга за
предаване на факсимилни съобщения. При оценката ще
се отчита само съответствието, носещо повече точки за
участника – Т2

Максимален брой точки
100 т.
12 т.
11 т.
11 т.
11 т.
11 т.
11 т.
11 т.

11 т.
11 т.

100 т.

До 30 т.

До 30 т.
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Обмен на факсимилни съобщения е възможен
през всеки предоставен аналогов
обикновен
телефонен пост, с използване на специално устройство
за адаптиране на сигналите на факсимилните апарати
към мрежата на участника (10 точки)

Обмен на факсимилни съобщения е възможен
през всеки предоставен обикновен телефонен пост, без
необходимост от използване на специално устройство
за адаптиране на сигналите на факсимилните апарати
към мрежата на участника (30 точки)
Максималната скорост на обмен на факсимилни
съобщения 33000 бит/с или повече. (20 точки) – Т3
 При заявяване на максимална скорост на обмен
на факсимилни съобщения 33 000 бит/с или
повече (20 точки)
 При заявяване на максимална скорост на обмен
на факсимилни съобщения по-ниска от 33 000
бит/с (10 точки)
Поддръжка на телефакс Група 4. (20 точки) – Т4


4


При предложено поддръжане на телефакс Група
(20 точки)
При непредложено поддържане на телефакс
Група 4 (10 точки)

До 20 т.

До 20 т.

К1 - Показател „Цена на фиксирана телефонна услуга“ - максимален брой точки 100, Класирането по този критерий се изчислява по следната формула:
К1 = Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8+Ф9, където:
Ф1 - Цена на месечна абонаментна такса за 335 (триста тридесет и пет) прави
телефонни поста, 30(тридесет) ISDN BRA поста и 1(един) ISDN PRA пост - максимален
брой точки - 12.
Предложенията на участниците се оценяват, както следва:
Ф1 min
, където
Ф1n
Ф1min - най-ниска предложена месечна абонаментна такса в лева, предложена от
участник;
Ф1n - месечна абонаментна такса на участника, чието предложение се оценява.
Ако участник е предложил цена на месечна абонаментна такса за 335 (триста
тридесет и пет) прави телефонни поста, 30(тридесет) ISDN BRA поста и 1(един) ISDN
PRA пост от 0,00 лв., то той получава максимален брой точки за показателя и не участва
във формулата. За останалите участници се прилага формулата, като за Ф1min се използва
минималната ненулева цена измежду останалите предложения.
Предложената цена следва да се разпише с точност до втория знак след десетичната
запетая.

Ф1 = 12 
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Ф2 – Цена на минута за селищен разговор с абонат от фиксираната мрежа на
участника, максимален брой точки – 11 т.
Предложенията се оценяват по следната формула:
Ф2 min
Ф2 = 11
където,
Ф 2n
Ф2n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява.
Ф2min - най-ниска предложена цена от участник
Ако участник е предложил цена 0,00 лв., то той получава максимален брой точки за
показателя и не участва във формулата. За останалите участници се прилага формулата
при максимален брой точки за показателя 11 т. и за Ф2min – минималната ненулева цена
измежду останалите предложения.
Предложената цена следва да се разпише с точност до втория знак след десетичната
запетая.
Ф3 - Включени безплатни минути за селищни разговори с абонат от фиксираната
мрежа на участника, общо за всички линии. Максимален брой оценявани минути 44640.
Максимален брой точки – 11, изчислени по следната формула:
Ф3n
Ф3 = 11 
, където:
Ф3 max
Ф3n - брой включени безплатни минути за селищни разговори с абонат от
фиксираната мрежа на участника общо за всички линии, чието предложение се оценява;
Ф3max - най-големия брой включени безплатни минути за селищни разговори с
абонат от фиксираната мрежа на участника общо за всички линии, от всички оферти.
Ако участник е предложил повече от 44640 минути, то той получава максимален
брой точки за показателя и не участва във формулата. За останалите участници се прилага
формулата при максимален брой точки за показателя 11 т.
Ф4 - Цена на минута за междуселищен разговор с абонат от фиксираната мрежа на
участника - максимален брой точки - 11.
Предложенията на участниците се оценяват, както следва:
Ф4 min
Ф4 = 11
, където
Ф 4n
Ф4min - най-ниска предложена цена на минута за междуселищен разговор с абонат
от фиксираната мрежа на участника , измежду участниците;
Ф4n - цена на минута за междуселищен разговор с абонат от фиксираната мрежа на
участника , чието предложение се оценява.
Ако участник е предложил цена 0,00 лв., то той получава максимален брой точки за
показателя и не участва във формулата. За останалите участници се прилага формулата
при максимален брой точки за показателя 11 т. и за Ф4min – минималната ненулева цена
измежду останалите предложения.
Предложената цена следва да се разпише с точност до втория знак след десетичната
запетая.
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Ф5 – Включени безплатни минути за междуселищни разговори с абонат от
фиксираната мрежа на участника, общо за всички линии. Максимален брой оценявани
минути 44640. Максимален брой точки – 11, изчислени по следната формула:
Ф5n
Ф5 = 11 
, където:
Ф5 max
Ф5n - брой включени безплатни минути за междуселищни разговори с абонат от
фиксираната мрежа на участника общо за всички линии, чието предложение се оценява;
Ф5max - най-големия брой включени безплатни минути за междуселищни разговори
с абонат от фиксираната мрежа на участника общо за всички линии, от всички оферти.
Ако участник е предложил повече от 44640 минути, то той получава максимален
брой точки за показателя и не участва във формулата. За останалите участници се прилага
формулата при максимален брой точки за показателя 11 т.
Ф6 - Цена на минута за селищен разговор с абонати от фиксирани мрежи в РБ, извън
фиксираната мрежа на участника- максимален брой точки - 11.
Предложенията на участниците се оценяват, както следва:
Ф6 min
Ф6 = 11
, където
Ф 6n
Ф6min - най-ниска предложена цена на минута за селищен разговор с абонати от
фиксирани мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа на участника, измежду участниците;
Ф6n - цена на минута за селищен разговор с абонати от фиксирани мрежи в РБ,
извън фиксираната мрежа на участника, чието предложение се оценява.
Ако участник е предложил цена 0,00 лв., то той получава максимален брой точки за
показателя и не участва във формулата. За останалите участници се прилага формулата
при максимален брой точки за показателя 11 т. и за Ф6min – минималната ненулева цена
измежду останалите предложения.
Предложената цена следва да се разпише с точност до втория знак след десетичната
запетая.
Ф7 - Включени безплатни минути за селищни разговори с абонати от фиксирани
мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа на участника, общо за всички линии. Максимален
брой оценявани минути 44640. Максимален брой точки – 11, изчислени по следната
формула:
Ф7 n
Ф7 = 11 
, където:
Ф7 max
Ф7n - брой включени безплатни минути за селищни разговори с абонати от
фиксирани мрежи в РБ, извън фиксираната мрежата на участника, общо за всички линии,
чието предложение се оценява;
Ф7max - най-големия брой включени безплатни минути за селищни разговори с
абонати от фиксирани мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа на участника, общо за
всички линии, от всички оферти.
Ако участник е предложил повече от 44640 минути, то той получава максимален
брой точки за показателя и не участва във формулата. За останалите участници се прилага
формулата при максимален брой точки за показателя 11 т.
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Ф8 - Цена на минута за междуселищен разговор с абонати от фиксирани мрежи в РБ,
извън фиксираната мрежа на участника- максимален брой точки - 11.
Предложенията на участниците се оценяват, както следва:
Ф8 min
Ф8 = 11
, където
Ф8n
Ф8min - най-ниска предложена цена на минута за междуселищен разговор с абонати
от фиксирани мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа на участника, измежду участниците;
Ф8n - цена на минута за междуселищен разговор с абонати от фиксирани мрежи в
РБ, извън фиксираната мрежа на участника, чието предложение се оценява.
Ако участник е предложил цена 0,00 лв., то той получава максимален брой точки за
показателя и не участва във формулата. За останалите участници се прилага формулата
при максимален брой точки за показателя 11 т. и за Ф8min – минималната ненулева цена
измежду останалите предложения.
Предложената цена следва да се разпише с точност до втория знак след десетичната
запетая.
Ф9 - Включени безплатни минути за междуселищни разговори с абонати от
фиксирани мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа на участника, общо за всички линии.
Максимален брой оценявани минути 44640. Максимален брой точки – 11, изчислени по
следната формула:
Ф9n
Ф9 = 11 
, където:
Ф9 max
Ф9n - брой включени безплатни минути за междуселищни разговори с абонати от
фиксирани мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа на участника общо за всички линии,
чието предложение се оценява;
Ф9max - най-големия брой безплатни минути за междуселищни разговори с абонати
от фиксирани мрежи в РБ, извън фиксираната мрежа на участника общо за всички линии,
от всички оферти.
Ако участник е предложил повече от 44640 минути, то той получава максимален
брой точки за показателя и не участва във формулата. За останалите участници се прилага
формулата при максимален брой точки за показателя 11 т.
Технически показател на фиксираната телефонна услуга K2, максимален брой
точки – 100 т.
Класирането по този критерий се изчислява по следната формула:
К2 = Т1+Т2 +Т3+Т4, където:
Т1 – Енергонезависимост на услугата обикновен телефонен пост, максимален брой
точки 30.

При предложено обезпечаване на енергонезависимост чрез UPS - 10 точки,

При предложено обезпечаване на енергонезависимост чрез дистанцинно
захранване през собствената мрежа на участника - 30 точки.
* В предложението си всеки участник, следва детайлно да опише метода на осигуряване на
енергонезависимостта на услугите. С оглед на възможността за обективност на оценката от
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оценяващите, задължително се посочва вида на ползваната медия, технология и подробно описание на
мрежата си, която ще използва за предоставяне на услугите.

Т2 - Възможност за използване на предоставената услуга за предаване на
факсимилни съобщения, максимален брой точки 30.
Възможност за използване на предоставената услуга за предаване на факсимилни
съобщения. При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за
участника:
 Обмен на факсимилни съобщения е възможен през всеки предоставен аналогов
порт, с използване на специално устройство за адаптиране на сигналите на факсимилните
апарати към мрежата на участника и предварително заявяване (конфигуриране) на
услугата за този порт. (10 точки)
 Обмен на факсимилни съобщения е възможен през всеки предоставен аналогов
порт, без необходимост от използване на специално устройство за адаптиране на
сигналите на факсимилните апарати към мрежата на участника и без предварително
заявяване на услугата за този порт. (30 точки)
* В предложението си всеки участник, следва детайлно да опише метода и начина на предаване
на факсимилни съобщения. С оглед на възможността за обективност на оценката от оценяващите,
задължително се посочва вида на ползваната медия, технология и подробно описание на мрежата си,
която ще използва за предоставяне на услугите.

Т3 - Максималната скорост на обмен на факсимилни съобщения 33 000 бит/с или
повече, максимален брой точки 20.
При заявяване на максимална скорост на обмен на факсимилни съобщения 33 000
бит/с или повече, участникът получава максимален брой точки 20, ако участника заяви пониска скорост получава 10 точки.
* В предложението си всеки участник, следва детайлно да опише метода и начина за
осигуряване на оферираната максимална скорост на обмен на факсимилни съобщения, като с оглед на
възможността за обективност на оценката от оценяващите, задължително се посочва вида на
ползваната технология и описание на мрежата, използвани гласови кодери, гарантираната честотна
лента, както и спецификации на използваното в офисите на Възложителя оборудване.

Т4 Поддръжка на телефакс Група 4, максимален брой точки 20.
При предложено поддръжане на телефакс Група 4 участникът получава максимален
брой точки 20, ако участника не предложи поддръжане на телефакс Група 4 получава 10
точки.
* В предложението си всеки участник, следва детайлно да опише метода и начина за
осигуряване на поддръжката на телефакс Група 4, като с оглед на възможността за обективност на
оценката от оценяващите, задължително се посочва вида на ползваната технология и описание на
мрежата, използвани гласови кодери, гарантираната честотна лента, както и спецификации на
използваното в офисите на Възложителя оборудване.
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РАЗДЕЛ VІІІ
ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА
ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност,
еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена
поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на
пропуски или явна фактическа грешка, при условията и по реда на чл. 27а от ЗОП.
2. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко заинтересовано лице,
съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие
в процедурата, за което е длъжен да го уведоми.
3. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите
лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:
а) връчване лично срещу подпис;
б) по електронен път с електронен подпис на посочените от възложителя и
заинтересованите лица/участниците електронни адреси;
в) по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците
номера;
г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения
от заинтересованото лице/участника адрес;
д) чрез комбинация от средствата по букви „а“ – „г“.
4. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от
страна на възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. І.1) от Обявлението.
Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт,
посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.
5. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е
изпратено на адресите в съответствие с т. 3 и е получено автоматично генерирано
съобщение, потвърждаващо изпращането.
6. При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция
лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24
(двадесет и четири) часа надлежно да уведомят възложителя.
7. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или
неуведомяване за промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за неточно
изпращане на уведомленията или информацията.
8. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията.
9. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят
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няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях
като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на
случаите по:
9.1. Чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от възложителя на задължението да
изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки.

РАЗДЕЛ ІХ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се
допуска представяне на варианти на оферта. Срокът на валидност на офертите е времето,
през което участниците са обвързани с представените от тях оферти, който срок се
определя на 180 (сто и осемдесет) дни.
Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен
от процедурата.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на
офертите до сключване на договора за обществена поръчка.
1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и
да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).
2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на
участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от
участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран
или в случай на прекратяване на процедурата, освен при наличието на предвидените в чл.
39, ал. 5 от ЗОП хипотези.
3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите
нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на
различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до
отстраняването му.
4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.
5. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б.
„а“ до „д“, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата
участникът удостоверява липсата на посочените в документацията обстоятелства по чл.
47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларация. Декларацията се попълва от съответните лица,
посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
6. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език.
6.1. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са
придружени с превод на български език.
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6.2. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1.3 от
Раздел X по-долу се представя в официален превод, а останалите изискуеми документи,
които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение от
чуждестранни юридически лица, документите се представят от всяко юридическо лице,
включено в обединението.
* „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък
на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи.
7. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална
заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с
оригинала“ и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.
8. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника
съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с
нотариално заверено пълномощно.
9. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от
участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва:
„гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, Министерство на околната среда и
водите. ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерство
на околната среда и водите – ЦА МОСВ и структурите му при запазване на
съществуващ номерационен план”.
10. Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника,
наименованието на поръчката, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и
електронен адрес.
11. Съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, пликът с офертата трябва да съдържа 3
отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:
11.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;
11.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, който
съдържа техническото предложение на участника, включващо и срок за изпълнение, и ако
е приложимо – декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;
11.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото
предложение на участника.
12. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
13. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в
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незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на
възложителя.
14. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури
пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или
загубване на офертата са за сметка на участника.
15. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата
може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

РАЗДЕЛ Х
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
При изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните
пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат
(поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се
поставя в съответния плик.
Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Общият плик
трябва да съдържа следното:
1. Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите и
информацията, изисквани от възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП,
отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:
1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва
последователността на изброяването им в списъка.
1.2. Оферта, изготвена по образец (Приложение № 1).
1.3. Представяне на участника, което включва:
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата
(Приложение № 4);
* Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, прилага еквивалентен
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е
установен.
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 5), и
в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от
ЗОП, а именно: заверено копие на валидно разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни
съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана
телефонна услуга с обхват територията на Република България, включващ географските
кодове за всички градове, обект на предоставяне на услугата, издадено от компетентния
43

регулаторен орган и да е включен в публичния регистър на предприятията за
предоставени групи номера след код за достъп до услугата „Персонален номер“ – 700.
* Когато участникът е чуждестранно лице – представя копие на еквивалентен
документ за вписване в съответен регистър от компетентните органи на държавачленка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, удостоверяващо правото да извършват такава
дейност, придружен с превод на български език.
* Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите
по т. 1.3, б. “а” и “б” се представят от всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.
*При подаване на оферта от обединение, което не е ЮЛ, изискването по т. 1.3, б.
„в“ се доказва от участника в обединението, който ще предоставя фиксирани
телефонни услуги.
1.4. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, участниците в него сключват споразумение помежду си,
което се прилага към офертата като копие, което споразумение следва да съдържа
минимум клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни,
заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора. - да посочат упълномощено
лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е
упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на
обединението; - не се допускат промени в състава на обединението след подаването на
офертата, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е
разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване
на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената
поръчка. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай, че то е не
посочено в споразумението. Не се допускат промени в състава на
обединението/консорциума след подаването на офертата.
1.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 7) за видовете
работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и
съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и
предвидените подизпълнители. Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира
своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката. За целта подизпълнителите
попълват декларация, която участникът представя в офертата си.
1.6. Доказателства за икономическото и финансово състояние и за техническите
възможности и/или квалификация на участника, съгласно Раздел VI от настоящата
документация.
1.7. Документ за внесена гаранция за участие – гаранцията за участие се представя
чрез прилагане към офертата на копие от документа за внесена гаранция под формата на
парична сума или неотменима и безусловна банкова гаранция в оригинал в полза на
МОСВ, покриваща срока на валидност на офертата, в съответствие с изисквания на Раздел
V от настоящата документация. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата.
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1.8. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) – представя се, когато
офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ
участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов
представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването на
съответното действие, което е извършено от пълномощник.
1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд
(Приложение № 9).
* Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
документът по т. 1.9 се представя само за участниците в обединението, които ще
изпълняват дейности, свързани с услуги.
1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта
на договора (Приложение № 8).
1.11. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.
7, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 6).
2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя
техническото предложение на участника, включващо и срок за изпълнение, и ако е
приложимо – декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Техническото предложение следва да
бъде изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения
образец (Приложение № 2).
3. Плик № 3 „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение на
участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно
приложения образец (Приложение № 3).

РАЗДЕЛ ХІ
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Провеждане на процедурата.
1.1. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се
извършва по реда на чл. 68 – чл. 72 от ЗОП.
1.2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
оферти комисията уведомява участниците и обявява в рубриката „Профил на купувача“
на сайта на възложителя http://www.moew.government.bg датата, часа и мястото на
отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на подадените оферти,
както и на плика с предлагана цена може да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.
2. Оценка.
Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат
допуснати до класиране, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна
оферта“ съгласно описаната в раздел VІІ методика за оценка на офертите.
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3. Класиране на офертите на участниците.
Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред чрез съпоставяне
на комплексните оценки. На първо място се класира участникът, получил най-висока
комплексна оценка.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при спазване
разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от ЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта,
в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват
оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с поблагоприятна стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако офертата получила най-висока оценка не може да
се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ХІІ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА
ДОГОВОР
А. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на
оценка на офертите по посочения в Раздел VII критерий като в срок до 5 (пет) работни дни
след приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява
класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.
2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата
участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
3. Възложителят изпраща на участниците решението по т. 1 в 3-дневен срок от
издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4.
4. Възложителят публикува в профила на купувача решението по т. 1 заедно с
протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща
решението на участниците.
Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с
мотивирано решение, когато:
а) не е подадена нито една оферта за участие или няма участник, който отговаря на
изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;
б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
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г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва
договор за обществена поръчка.
2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
а) е подадена само една оферта;
б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП,
или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
в) участникът, класиран на първо място:
- откаже да сключи договор, или
- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или
- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението
изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.
3. Възложителят изпраща копие от решението по т. 1 и т. 2 до участниците в
процедурата и до изпълнителния директор на АОП в 3-дневен срок от издаването му, както
и го публикува в профила на купувача си.
4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите
на т. 1, букви „в“, „д“ и „е“ или т. 2, възложителят възстановява на участниците направените
от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок
от решението за прекратяване.
5. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка
подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава
единадесета от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност,
включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически
или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг
документ, свързан с процедурата.
На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се
възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на
самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за
възлагане на обществена поръчка.
Обжалването се извършва при условията и по реда на чл. 120 и сл. от ЗОП.
В. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно
Приложение № 11) с участника в процедурата, определен за изпълнител.
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2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз
основа на които е определен за изпълнител.
Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят
солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.
4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане
на обществена поръчка.
5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи следните документи:
5.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Раздел IV, т. 3 от
настоящата документация (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган,
или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или
административен орган от държавата, в която е установен (издаден не по-рано от 6 месеца
преди сключването на договора) съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП. Когато участникът е
обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.
Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в
която е установен, не се издават документите за удостоверяване на липсата на
обстоятелства по т. 3 от Раздел ІV от настоящата документация (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ЗОП) или когато те не включват всички случаи по т. 3 от Раздел ІV, участникът представя
клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според
законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма
правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
5.2. Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в
обявлението за обществена поръчка и Раздел V от настоящата документация.
5.3. Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай че
обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те
представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.
6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен
за изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5.
7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с
втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
7.1. откаже да сключи договор;
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7.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;
7.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението
изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ХІІІ
ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията
за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.
2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите
на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки.
3. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка:
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на
поръчката, както следва:
3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- Интернет адрес: http://www.nap.bg/.
3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до
17 ч.;
- София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 63 31;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/.
3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 02/ 811 94 43;
- Интернет адрес:http://www.mlsp.government.bg.
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РАЗДЕЛ ХІV
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 – Образец на оферта;
Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение;
Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение;
Приложение № 4 – Представяне на участника;
Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
Приложение № 6 – Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;
Приложение № 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
Приложение № 8 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (чл. 56, ал.
1, т. 12 от ЗОП);
Приложение № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;
Приложение № 10 – Списък на услугите с предмет еднакъв или сходен с предмета на
обществената поръчка, съгласно Раздел VI от настоящата документация;
Приложение № 11 – Проект на договор за обществена поръчка.

Документацията е одобрена с Решение № 250 от 27.11.2014 г. на Министъра на
околната среда и водите за откриване на „открита“ по вид процедура за възлагане на
обществена поръчка.
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