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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 
 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: 124/19.05.2017 г. 

  

 
Възложител: Дамян Георгиев Дамянов, Изпълнителен директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ 

Поделение: ДП „Български спортен тотализатор“ 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 04666 

Адрес: гр. София 1618 ул. „Хайдушко изворче“ №28 - Централно управление на ДП БСТ 

Лице за контакт: Десислава Стоянова 

Телефон: 02 8181823 

E-mail: d.stoyanova@toto.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 
 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

 

Предмет на поръчката: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE“, за нуждите на 

ДП БСТ – администрация и приемателна мрежа 

 

Кратко описание: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена 

електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за приблизително 1300 бр. 

абоната в корпоративна група, от които 1000 бр. пакета за разговори само в затворена 

група и 300 бр. пакета за разговори, с включени 1000 МВ за достъп до Интернет. 

Така посоченият брой и вид пакети е ориентировъчен и може да бъде 

увеличаван/намаляван според необходимостите на ДП БСТ. 

 

Място на извършване: Територията на Р България и в чужбина, чрез предоставяне на 

услуга „роуминг“. 

 

Срок на договора: Сключеният с определения за изпълнител участник договор, ще бъде 

със срок на действие 12 месеца от датата на влизането му в сила или до изчерпване на 
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предвиденият максимален финансов ресурс за изпълнението му – 70 000 /седемдесет/ 

хиляди лева без ДДС. 

 

Финансирането е изцяло от средствата за издръжка на ДП „Български спортен 

тотализатор“/ДП БСТ/. Плащането на дължимата сума се извършва по банков път, 

ежемесечно – в месеца, следващ този на предоставяне на услугите, в срок до 20 дни, след 

представяне на оригинал на фактура, към която е приложена детайлизирана справка с 

данни за период на фактуриране, месечни абонаментни такси, вид на услугата, стойност 

на услугата; продължителност и стойност на проведените телефонни разговори, според 

вида им: национални, международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга 

мрежа); отчитане на броя изразходвани безплатни минути за всеки проведен разговор, 

размер на договорените отчисления. 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 

Посочената прогнозна стойност е максимално допустимата за пълно изпълнение 

предмета на договора и при достигането й преди изтичане на срока на договора, 

същият се прекратява автоматично. 

Оферираните от участник единични цени не следва да се променят за срока на договора, 

освен в случай на намаляването им в полза на Възложителя. 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да[х] Не 

Поръчката не е разделена на обособени позиции 

 
Номер на обособената позиция:  

  

Наименование:  

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

За участника и за участниците в обединение не следва да са налице обстоятелствата по 

чл.3, т.8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРК/; При наличие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРК, освен ако не са налице обстоятелствата 

по чл. 4 от този закон, офертата на този участник няма да бъде оценена от комисия и 

участникът няма да бъде класиран. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящото събиране на 

оферти. 

 

В т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: За участниците не следва да са налице основанията 

по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 ЗОП. Участник, за когото е налице което и да е основание по 

чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 ЗОП, има право, когато е приложимо, да представи доказателства, 

че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответно основание за отстраняване.  
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За доказване липсата на основания за изключване при подготвяне и подаване на оферта 

участникът попълва: Част III: „Основания за изключване“ – всички Раздел А: „Основания 

свързани с наказателни присъди“, Раздел Б: „Основания свързани с плащане на данъци и 

социалноосигурителни вноски“, Раздел В: „Основания свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или професионално нарушение“ – по въпросите свързани с 

удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата относно чл. 54, ал. 1, т. 5 и т. 7 ЗОП 

и Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“  

- относно удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 

ЗИФОДРЮПДРК; чл. 101, ал. 9 - 11 ЗОП, от Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). 

Уточнения:  
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, участникът избран за изпълнител, следва да 

представи: документи по чл. 58, ал. 1 , т. 1 и т. 2 ЗОП. Документът/ите по чл. 58, ал. 1, 

т. 1 ЗОП, се представя/т за всички лица, които представляват участника по закон. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е 

приложимо 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, 

съдържаща се в ЕЕДОП, се подписва от лицата, които представляват участника по 

закон. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП, съдържаща се в ЕЕДОП, се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява по закон. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците трябва да 

притежават валидна индивидуална лицензия (разрешение) издадена от „Комисията за 

регулиране на съобщенията” за територията на Република България, съгласно Закона за 

електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) 

чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа). 
 

Икономическо и финансово състояние: не се поставят изисквания 

  

Технически и професионални способности: не се поставят изисквания 

За доказване на критериите за подбор при подготвяне и подаване на оферта участникът 

попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т.1) от Единен европейски 

документ за обществен поръчки (ЕЕДОП) – като посочва точно вид, номер и др. 

идентифициращи данни на документа, удостоверяващ правоспособността му да 

упражнява дейността, предмет на настоящото възлагане. 

Уточнения: 

В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, участникът избран за изпълнител, следва да 

представи: Документ, заверен за вярност с оригинала от представляващото го лице - 

лицензия (разрешение) издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” за 

територията на Република България, съгласно Закона за електронните съобщения, за 

осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна 

клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа).  
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е 

приложимо. 

  
 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение  

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20117052
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20117053
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[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 
 

Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Технически показатели 

Име: [Предлагана надеждност]                                                     Тежест: [20] 

Име: [Предлагана сигурност]                                                        Тежест: [20] 

 

Ценови показатели 

Име: [Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта  

с възможност за разговори извън затворена група]                 Тежест: [5] 

Име: [Цена за разговори в група на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

за една минута]                                                                                 Тежест: [30] 

Име: [Цена за една минута национален разговор от 

 1 SIM карта с възможност за разговори извън  

затворена група]                                                                               Тежест: [15] 

Име: [Брой включени в месечната такса минути за 

разговори с абонати в РБ за 1 SIM карта с възможност 

 за разговори извън затворена група]                                          Тежест: [5] 

Име: [Месечна абонаментна такса за пакет с  

включени 1000 МB за достъп до Интернет]                                Тежест: [5] 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 26.05.2017г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 30.06.2017 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 29.05.2017 г.                      Час: (чч:мм) 11:00. 

  

Място на отваряне на офертите: Централно управление на ДП „Български спортен 

тотализатор“, гр. София – п.к. 1618, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 

  

 
Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 

от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не 

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
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Друга информация 

1.Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят от участника, 

или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

Възложителя по-горе в обявата, като същите се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка, върху която се посочват: 

 - наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 - адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 - наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които 

се подават документите. 

2.Офертата съдържа: 

2.1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (Приложение №1); 

2.2. Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правно-организационната 

форма на участник, под която осъществява дейността си, както и списък на всички 

задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП/(Приложение №2); 

2.3. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП /стандартен образец за единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/ за участника, подписан от всички лица по чл. 

97, ал. 6 ППЗОП, посочени в документа по чл. 44, ал. 1 ППЗОП, а когато е приложимо 

ЕЕДОП за всеки от членовете в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката, като всеки ЕЕДОП следва да е попълнен в съответствие с изискванията на 

закона и условията на Възложителя(Приложение №3); 

2.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност съгласно чл. 45, ал.2 

ППЗОП /когато е приложимо/; 

2.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, на основание чл.37, 

ал.4 ППЗОП същият представя копие на документ, от който да е видно: правното 

основание за създаване на обединението; както и информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка относно правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределянето на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член 

на обединението; 

2.6.Документ за упълномощаване – представя се когато лицето, което подава офертата, не 

е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни 

на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 

процедурата. Декларирането на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7  ЗОП не 

може да бъде извършено /представено и подписано/ от упълномощено лице; 

2.7. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №4), съдържащо описание на 

услугите, подлежащи на предоставяне и условията за тях; 

2.8. Ценово предложение (Приложение №5). 

3.Образците, приложени към обявата и условията в тях, са задължителни за участниците. 

4.Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участник представя 

документи на чужд език, същите се представят и в превод на български език. 

5.Приемат се оферти за целия предмет на поръчката. Не се приемат варианти. 

6.Когато комисията установи липса на изискуеми документи и/или друга нередовност, в. 

т.ч. фактическа грешка, офертата на този участник няма да бъде оценена от комисията и 

участникът няма да бъде класиран. 

7. В случай на несъответствие между цена, изписана цифром и словом, за валидна се 

приема посочената словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116938
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116939
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следва да приведе цената, изписани цифром с цената, изписана словом в определен от 

комисията срок.  

8.Възложителят сключва писмен договор, съответстващ на проекта на договор 

(Приложение № 8), който включва всички предложения от офертата на класирания на 

първо място участник, след представяне на актуални документи по чл. 58, ал.1, т.1 и т.2 

ЗОП, издадени от компетентни органи; 

В случай на непредставяне на горепосочените документи или в случай, че в същите са 

налице обстоятелства, които са в противоречие със законовите разпоредби, договорът за 

обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, като в този 

случай Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник.  

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник и в случаите, 

когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 

сключването му в определен му от Възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

9.На отварянето могат да присъстват участниците в събирането на оферти или техни 

упълномощени представители, при спазване на режима за достъп до сградата. За 

участници в събирането на оферти (представляващ/и участника) – документ за 

самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния 

участник или копие на договор за обединение, при участник обединение или документ, в 

който се посочва представляващият. За упълномощени представители на участниците  - 

документ за самоличност, пълномощно, копие на документ удостоверяващ актуалното 

състояние на съответния участник или копие на договор за обединение, при участник 

обединение или документ, в който се посочва представляващият. 

10.Приложения към обявата са: техническата спецификация (Приложение № 6), проекта 

на договор (Приложение № 8); методика за оценка (Приложение № 7); образците на 

документи, посочени в обявата (Приложения №№ 1-5).  

  
 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 19.05.2017 г. 

 

 

Възложител:      /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

Трите имена: Дамян Георгиев Дамянов 

Длъжност: Изпълнителен Директор на ДП „Български спортен тотализатор“ 

 


