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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00125
Поделение: ________
Изходящ номер: OX VII - 1439 от дата 10/12/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Адрес
Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов"
Град
Пощенски код
Страна
София
1700
Р България
Място/места за контакт
Телефон
02 8060219
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Иво Георгиев
E-mail
Факс
opit@mgu.bg
02 9624940
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mgu.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=115

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на електронни
съобщителни услуги чрез обществена електронна мрежа за нуждите
на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” съгласно
техническа спецификация.
Техническа спецификация
1. Услугите следва да се предоставят съгласно изброените по-долу
изисквания.
1.1. Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на
национални и международни разговори, както в мрежата на
доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи.
1.2. Съвместимост на предоставяните услуги с оборудването на
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Възложителя.
1.3. Всички изходящи обаждания от телефонните номера на
Възложителя да се идентифицират в мрежата с географски код.
1.4. Предоставяните телефонни услуги (обикновен телефонен пост)
следва да отговарят на следните параметри и стандарти или
алтернативни, осигуряващи същото качество и да са съвместими с
оборудването на Възложителя:
- Телефония (audio/3.1kHz), (ЕТS 300 111).
1.5. Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на
факс съобщения от наличните факс апарати на Възложителя.
1.6. Осигуряване на безплатни разговори към всички национални
номера за спешни повиквания до пълното им отпадане и към единен
европейски номер 112.
1.7. Осигуряване на възможност за повиквания към негеографски
номера 0700, 0800 и към услуги с добавена стойност.
1.8. Други допълнителни услуги, предложени от участника.
1.9. Определеният за изпълнител участник да предоставя на
Възложителя безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните
услуги заедно с данъчна фактура.
1.10. Детайлизираната сметка по т. 1.9. да съдържа най-малко
следната информация: всички видове ползвани услуги през
разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност
на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на
данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти
към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, размер на
договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС и
със ДДС.
1.11. Изпълнителят да предостави на оторизиран представител на
Възложителя права за достъп до своята информационна система за
извършване на детайлизирана справка и освободени от заплащане
електронни фактури за: всяко осъществено повикване, включително
за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на
всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на
всяко осъществено повикване.
1.12. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по
схемата 24х7х365 HelpDesk.
1.13. Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат
при предоставяне на услугите на Възложителя, а така също и
еднократните разходи за преместването на ползваните услуги от
един на друг адрес в същото населено място, са изцяло за сметка
на Изпълнителя и в полза на Възложителя.
2. Техническите изисквания следва задължително да залегнат в
техническата оферта на участника, която представлява неразделна
част от договора. Изпълнителят се задължава 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, да увеличи броя им, да се откаже или да
прехвърли на трето външно лице – друго ведомство, фирма, външна
организация или за физическото лице, ползващо прав телефонен
пост/, при изрично съгласие за това на третото лице).
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Срок за изпълнение на поръчката – до настъпване на първото по
време обстоятелство: изтичане на 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от датата на влизане в сила на договора, или достигане
на сумата от 65 999,00 (шестдесет и пет хиляди деветстотин
деветдесет и девет) лева без ДДС.
При необходимост от предоставяне на услугата „преносимост на
номерата” срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от
подписването на протокола, удостоверяващ извършеното пренасяне,
което следва да се осъществи в срок до 30 календарни дни.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65999.00 Валута: BGN
Място на извършване
Сградите на Ректората, Геологопроучвателния факултет,
Миннотехнологичния факултет, Минноелектромеханичния факултет и
Лабораторния блок на МГУ "Св. Иван Рилски", находящи се в гр.
София, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов”, студентско
общежитие бл. 1, Студентско общежитие бл. 22, вх. „А”, студентско
общежитие бл. 60, вх. „В”, студентско общежитие бл. 60, вх. „Г” –
всички находящи се в гр. София, Студентски град, Филиал
„Кърджали”, находящ се в гр. Кърджали, ул. „Георги Кондолов” № 24
и територията на Република България.

код NUTS:

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците следва да имат регистрация в публичния регистър
на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 33, ал. 1, т. 1
от ЗЕС на предприятията, уведомили комисията за намеренията си
да осъществяват обществени електронни съобщения.
2. Участниците следва да имат изпълнени минимум 3 (три) услуги
през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване
на офертата си, с предмет еднакъв или сходен с предмета на
обществената поръчка.
*Забележка: Под сходен предмет на услуга се разбира
предоставянето на електронна съобщителна услуга по смисъла на §
1, т. 17 от ДР на ЗЕС.
3. Участниците трябва да притежават система за управление на
качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 или
еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата
сертификат с обхват, включващ предмета на обществената поръчка.
4. Участниците трябва да притежават система за управление на
информационни услуги в съответствие със стандарта ISO 200001:2011 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на
офертата сертификат с обхват, включващ предмета на обществената
поръчка.
5. Участниците трябва да притежават система за управление на
сигурността на информацията в съответствие със стандарта ISO
27001:2005 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне
на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на
обществената поръчка.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Ценови показатели /Цп/ с обща тежест в комплексната оценка –
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50 % (0,50), както следва:
1.1. Ц1 - Цена на месечна такса (общо за всички постове: 21
обикновени телефонни поста и 16 ISDN BRA поста), в лева без ДДС
Ц1=Ц1,min/Ц1n*25, където: Ц1 min – най-ниската ненулева цена от
всички предложения, Ц1n – цена на n – то предложение
Предложенията по показателя се оценяват както следва:
- предложението/ята с цена до 2 500,00 лева включително - 25
точки,
- за изчислението на точките за останалите предложения до 5
000,00 лева включително се използва Ц1,min = 2 500,00 лева.
1.2. Ц2 - Цена на първоначална такса свързване при повикване, в
лева без ДДС.
Предложенията по показателя се оценяват както следва:
- предложения от 0,00 лева до 0,11 лева включително – 25 т.
- предложения над 0,11 лева – 0 т.
1.3. Ц3 - Цена на минута селищен разговор, извън включените
безплатни минути (средноаритметично между цена на минута
разговор в собствена мрежа и цена на минута разговор във
фиксирани мрежи на други оператори), в лева без ДДС.
Ц3=Ц3,min/Ц3n*25, където: Ц3,min – най-ниската ненулева цена от
всички предложения, Ц3n – цена на n – то предложение
Предложенията по показателя се оценяват както следва:
- предложения до 0,02 лева включително - 25 точки,
за изчислението останалите предложения се използва Ц3,min = 0,02
лева.
1.4. Ц4 - Цена на минута за междуселищини разговори към
фиксирани мрежи, извън включените безплатни минути
(средноаритметично между цена на минута разговор в собствена
мрежа и цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други
оператори), в лева без ДДС.
Ц4=Ц4,min/Ц4n*23, където: Ц4,min – най-ниската ненулева цена от
всички предложения, Ц4n – цена на n – то предложение.
Предложенията по показателя се оценяват както следва:
- предложения до 0,02 лева включително - 23 точки,
за изчислението останалите предложения се използва Ц4 min = 0,02
лева.
1.5. Ц5 - Цена на минута за разговори към мобилни мрежи,
(средноаритметично между цена на минута разговор в собствена
мрежа и цена на минута разговор към други мобилни мрежи в РБ), в
лева без ДДС.
Ц5=Ц5,min/Ц5n*2, където: Ц5,min – най-ниската ненулева цена от
всички предложения, Ц5n – цена на n – то предложение.
Предложенията по показателя се оценяват както следва:
- предложения до 0,21 лева включително - 2 точки,
за изчислението останалите предложения се използва Ц5 min = 0,21
лева.
Цп = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5
2. Показатели, свъзани с брой безплатни минути /ББМп/ с обща
тежест в комплексната оценка – 25 % (0,25), както следва:
2.1. ББМ1 - Предложени безплатни минути /в цяло число/ месечно
на разговорна линия (POTS -1 разговорна линия) за обаждания към
абонати във фиксираната мрежа на оператора.
ББМ1=ББМ1n/ББМ1max*70, където: ББМ1max – най-много безплатни
минути от всички предложения; ББМ1n – безплатни минути на n – то
предложение.
Предложенията по показателя се оценяват както следва:

УНП: 282f3d14-898e-48e6-b76e-f2dca5d48728

4

Партида: 00125

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

- предложението/ята над 50 минути включително – 70 точки;
- за изчислението на точките за останалите предложения под 50
минути се използва ББМ1max = 50 минути.
2.2. ББМ2 - Предложени безплатни минути /в цяло число/ месечно
на разговорна линия (POTS -1 разговорна линия) за селищни и
междуселищни разговори извън мрежата на оператора.
ББМ2=ББМ2n/ББМ2max*30, където: ББМ2max – най-много безплатни
минути от всички предложения; ББМ2n – безплатни минути на n – то
предложение.
Предложенията по показателя се оценяват както следва:
- предложението/ята над 30 минути включително – 30 точки;
- за изчислението на точките за останалите предложения под 30
минути се използва ББМ2max = 30 минути.
ББМп = ББМ1 + ББМ2
3. Технически показатели /Тп/ с обща тежест в комплексната
оценка – 25 % (0,25), както следва:
3.1. Т1 - Енергонезависимост на услугите.
3.2. Т2 - Възможност за използване на предоставените услуги за
предаване на факсимилни съобщения.
3.3. Т3 - Поддръжка на телефакс Група 4.
Тп = Т1 + Т2 + Т3
4. КО = Цп х 0,50 + ББМп х 0,25 + Тп х 0,25.
Максимален брой точки на КО–100 т.
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/12/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
На сайта на Минно-геоложкия университет се намира документацията
за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез
обществена електронна мрежа за нуждите на Минно-геоложки
университет „Св. Иван Рилски””.
Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена
електронна мрежа за нуждите на Минно-геоложки университет „Св.
Иван Рилски”” ще проведе заседание според разпоредбата на чл.
68, ал. 3 от ЗОП, на което да разгледа и оцени офертите на
участниците, на 22.12.2014 г. от 10:00 часа в зала 69 в сградата
на Ректората на МГУ „Св. Иван Рилски”, находяща се в гр. София,
Студентски град”, ул. „Проф. Боян Каменов”.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/12/2014 дд/мм/гггг
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