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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00168
Поделение: ________
Изходящ номер: 45-15-3 от дата 17/10/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Адрес
гр. София, ул. Дякон Игнатий № 9
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Главна дирекция "Гражданска 
въздухоплавателна 
администрация", дирекция 
"АПОФСД"

02 9371084

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Тарлев - директор на дирекция "АПОФСД"
E-mail Факс
dtarlev@caa.bg 02 9881933
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.caa.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.caa.bg/page.php?category=72

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна 
съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна 
мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и 
допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на 
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 64212000
УНП: aa60518e-a54b-4405-8534-aaf868a28353 1



Партида: 00168 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
100 бр. SIM карти
Прогнозна стойност
(в цифри): 50000   Валута: BGN
Място на извършване
На територията на град София и в страната код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
I.Електронните съобщения да се осъществяват въз основа на 
издадени от Комисия за регулиране на съобщенията Разрешения за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни 
съобщения чрез мобилна наземна мрежа съответно по стандарти GSM 
и UMTS c национално покритие.
II.Предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни 
услуги по стандарти GSM и UMTS да предоставя електронни 
съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт 
GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ и специализирани 
доставки и услуги, свързани с тази дейност.
III. Предприятието, предоставящо обществени електронни 
съобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS да предоставя всички 
електронни съобщителни услуги съгласно GSM/UMTS стандарта както 
следва:
1. Допълнителни изисквания:
1.1. Провеждане на безплатни разговори в корпоративна група.
1.2.Провеждане на разговори в мобилната наземна мрежа пo 
стандарт GSM/UMTS на кандидата.
1.3.Провеждане на разговори с крайни потребители на други 
мобилни и фиксирани мрежи.
1.4. Провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани 
мрежи (по международни зони).
1.5. Провеждане на разговори в роуминг с мобилни наземни и 
фиксирани мрежи.
1.6. Първоначален период на таксуване – 30 секунди.
1.7. Не се допуска начисляване на такса свързване при провеждане 
на разговори от мобилните номера на Възложителя.
2.  Предоставяне на услуга "мобилен достъп до интернет".
3. Предоставяне на услуга кратки съобщения (текстови - SMS и 
мултимедийни - MMS).
4. Безплатно предоставяне на SIM карти.
5. Предоставяне на безплатен дубликат на открадната или загубена 
SIM карта.
6. Предоставяне на възможност за преносимост на предоставените 
мобилни номера.
7. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна 
наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS при преференциални условия на 
служители на Възложителя, като ползватели извън корпоративната 
група.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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К=К1х45% +K2x35% +K3x20%, където К1 е сбор от точки за ценови 
показатели за мобилни услуги, K2 е сбор от точки от предоставени 
безплатни мобилни услуги месечно, K3 са точките за допълнителни 
преференции.
Методиката е публикувана  в профила на купувача :  
http://www.caa.bg/page.php?category=72. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 29/10/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите на участниците се представят в запечатан непрозрачен 
плик и следва да съдържат: 1. Списък на документите, съдържащи 
се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от 
участника); 2. Административни сведения за участника. 3. Валидно 
разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на 
поръчката, издадено от КРС - заверено копие. 4. Декларация 
свободен текст за срока на валидност на офертата. 5. Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката. 6. Ценово предложение за 
изпълнение на поръчката. 7. Проект на договор.
Офертите се подават на място, в Деловодството на ГД "ГВА" на 
адрес: гр.София, ул. Дякон Игнатий № 9, ет.4, ст. 425. 
Документите са публикувани в профила на купувача :  
http://www.caa.bg/page.php?category=72 и могат да получени на 
хартиен носител на адреса , посочен в т. I, 1 от настоящата 
покана.
Дата, час и място на отваряне на офертите : 30.10.2014г; 11:00 
часа; ГД "ГВА", ул. Дякон Игнатий № 9, ет.4, стая 405. 
Отварянето на офертите е публично и се извършва  при условията 
чл.101г, ал.3 във вр. с чл.68, ал.3 от ЗОП. При отваряне на 
офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица.Отварянето на офертите се 
извършва по реда на тяхното постъпване. Комисията оповестява 
ценовите предложения и предлага по един представител на 
присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 
предложения. С извършване на горепосочените действия, приключва 
публичната част от заседанието на комисията. Комисията се 
оттегля на закрито заседание, където разглежда документите и 
информацията, съдържаща се в тях за съответствие с изискванията 
на Възложителя. Участници или оферти, които не отговарят на 
изискванията на Възложителя, се отстраняват.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/10/2014 дд/мм/гггг
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