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A O П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bq 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

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

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 01474 
Поделение: -л ^ -_| ^ 
Изходящ номер: КИ-П-15-от дата 24/03/2015 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I : В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия 
Адрес 
ул. Врабча № 1 
Град 
София 

Пощенски код 
1000 

Страна 
Република 
България 

Място/места за контакт Телефон 
02 8004533 

Лице за контакт (може и повече от едно лице) 

E-mail 
g.salim@comdos.bg 

Факс 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.comdos.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
http://www.comdos.bg/prof i 1 - n a - k u p u v a c h a / o b s h t e s t v e n i - p o r a c h k i -
va z l a g a n i - c h r e z - p ubl ichna-pokana-po- zop 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 

I IСтроителство оставки П Услуги 

Кратко описание 
Доставка на телекомуникационна свързаност, осигуряване на достъп 
от и до обществената телефонна мрежа, на интернет трафик и на 
мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на Комисията. 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Оси. предмет 
Осн. код 
64200000 

Дои. код (когато е приложимо) 

УНП 506e60c8-c7a7-40W-9<:cd-d7edhb5M)b-4c 
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РАЗДЕЛ I I I 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
Общата прогнозна стойност на поръчката - до 30 000.00 (тридесет 
хиляди) лева без ДДС, източник на финансиране - планирани 
бюджетни средства. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 30000 Валута: BGN 

Място на извършване 
гр. София и гр. Банкя код NUTS: 

BG412 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:1.Участникът да бъде представен 
съгласно изискванията на чл. 56, ал.1 т.1 от ЗОП. В случай, че 
участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да 
отговаря и на изискванията на чл. 56, ал. 1, т.2 и ал.3 от ЗОП. 
2.Участникът да е лицензиран от Комисията за регулиране на 
съобщенията за изграждане и поддържане на обществена 
далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република 
България. 3.Участникът за предоставяне на услугите да бъде 
действащ на телекомуникационния пазар обществен 
телекомуникационен оператор, притежаващ Разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за 
осъществяване на обществено електронно съобщение чрез обществена 
електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана 
телефонна услуга издадено, от Комисия за регулиране на 
съобщенията. 4.Участникът да притежава удостоверение от 
Комисията за регулиране на съобщенията за достъп до Интернет. 
5.Участникът да е лицензиран за извършване на GSM 
далекосъобщителни услуги. 6. Да е регистриран от RIPE LIR (със 
собствена автономна система и адресно пространство) - посочва се 
номер на AS и IP блокове. 7.Участникът да разполага поне с пет 
сертифицирани специалисти по мрежови и Интернет технологии, 
които са негови служители. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:1. Списък на 
документите - поставя се в началото на офертата. 2. Оферта 
попълнена по Образец № 1. 3. Представяне на участника по Образец 
№ 2. 4. Заверено копие на лицензия от Комисията за регулиране 
на съобщенията за изграждане и поддържане на обществена 
далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република 
България. 5. Заверено копие на разрешение от Комисия за 
регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществено 
електронно съобщение чрез обществена електронна съобщителна 
мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга. 6.Заверено 
копие на удостоверение от Комисията за регулиране на съобщенията 
за достъп до Интернет. 7. Заверено копие на лицензията от 
Комисията за регулиране на съобщенията за извършване на GSM 
далекосъобщителни услуги. 8. Удостоверителен документ (заверено 
копие или оригинал) на участника за регистрация от RIPE LIR (със 
собствена автономна система и адресно пространство) - посочва се 
и номер на AS и IP блокове. 9.Заверени копия на сертификати на 
специалисти по мрежови и Интернет технологии. 10.Техническо 
предложение - пълно и подробно описание изпълнението на предмета 

УНП: 506e60c8-c7a7-40b4-9ccd-d7edbb560b4e 
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на обществената поръчка в съответствие с техническата 
спецификация по Раздел I I I . 
В техническото предложение участникът трябва да посочи и: 
-предлаганите от него брой безплатни минути - следва да включват 
минимално изискуемите от възложителя (по т. 8.1.1-8.1.7 от 
изискването към мобилните услуги) и допълнително предложените от 
участника. 
-предлаганите от него брой безплатни SMS - следва да включват 
минимално изискуемите от възложителя (по т. 8.1.8-8.1.9 от 
изискването към мобилните услуги) и допълнително предложените от 
участника. 
-предлаганите от него брой безплатни минути месечно на 
разговорен канал за разговори във фиксираната мрежа на оператора 

следва да включват минимално изискуемите от възложителя (по 
т. 14 от изискването към фиксираните комуникационни услуги) и 
допълнително предложените от участника. 
--предлаганите от него брой безплатни минути месечно на 
разговорен канал за разговори към други национални фиксирани 
оператори извън мрежата на оператора следва да включват 
минимално изискуемите от възложителя (по т. 15 от изискването 
към фиксираните комуникационни услуги) и допълнително 
предложените от участника. 
-предлаганият от него срок за изграждане на комуникационната 
свързаност - в часове. 
11. Ценова оферта - „Предлагана цена", попълнена по Образец № 3. 
Критерий за възлагане 

П н а й - н и с к а цена ^ и к о н о м и ч е с к и най-изгодна оферта 
Показатели за оценка на офертите 

Методиката за оценка ще отчете икономически най-изгодното 
предложение. 
На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма 
стойност на крайната оценка. 

К = ММ*0.60 + Кфси *0.30 + Ф2М* 0.10 

Където: 
ММ - Мобилни услуги 
Кфси - Фиксирана телефония, интернет и изграждане на свързаност 
Ф2М - Разговори между фиксирани и мобилни номера от групата на 

възложителя 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 09/04/2015 дд/мм/гггг Час: 12:00 

Европейско финансиране Да D Не 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Указанията за участие и изискванията за изпълнение на поръчката 
са посочени в документацията за участие, която може да бъде 
намерена на интернет адреса, посочен по-горе в настоящата покана 
с идентификационен № 20150324-ПП-02. 
Офертите ще се отворят на 15.04.2015 г. от 10:00 часа в сградата 
на КРДОПБГДСРСБНА, гр. София, ул. „Врабча" № 1. Отварянето на 

УНП. 506e60c8-c7a7-40b4-9ci-d-d7edbb5(>0b4e 
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офертата е публично и на него могат присъстват участниците в 
обществената поръчка или техни упълномощени представители, както 
и представители на средствата за масово осведомяване и други 
лица при спазване на режима за достъп да сградата на 
КРДОПБГДСРСБНА. 

РАЗДЕЛ IV 
Срок па на.тдпосг на иуб.шчна i а покана (нк. помпим но) 
Дата: 09/04/2015 дд/мм/гпт 

*3аличена информация на основание чл. 2 от З З Л Д 

УИП 'ОбсоОсв-ЛТ^ОМ-ЧссйчПсаЬМбПМе 4 


