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Приложение № 7 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

към Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 

3 ЗОП с наименование: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE“ 

 

1. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща предоставяне на 

електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по 

стандарт GSM/UMTS/LTE, за нуждите на ДП БСТ – администрация и приемателна мрежа. 

 

2. Изисквания за изпълнение предмета на поръчката: 

2.1. Да бъдат предоставени абонаментни 1000 броя SIM карти, с месечна такса не по-

голяма от 4.00 лева и позволени разговори само в затворена група и 300 с възможност за 

разговори и извън затворена група. 

2.2. Да бъдат предоставяни по заявка на Възложителя допълнителни SIM карти, със срок 

на действие, съответстващ на сключения договор. 

2.3. Да бъде осигурена възможност за смяна на тарифните планове по заявка на 

Възложителя. 

2.4. Да бъде осигурена възможност за прекратява действието на дадена SIM карта по 

заявка на Възложителя; 

2.5. Да бъде осигурено първоначално тарифиране на разговорите максимум 60 сек., а 

след достигане на 60 сек. - на всяка секунда; същото следва да бъде описано надлежно в 

техническото и ценово предложение. 

2.6. Да бъде осигурена възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на 

посочени от Възложителя лица, притежаващи лични SIM карти, при преференциални 

ценови условия, като стойностите за предоставяне на услуги на такива лица не следва да се 

включват в стойностите по изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

2.7. Да бъде осигурена възможност по заявка на Възложителя да се извършва 

ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната 

група. 

2.8. Да се изготвят и предоставят ежемесечни справки за проведени разговори на 

абонатите по направления, време и стойност; а при изрично искане на Възложителя – и за 

други периоди. 

2.9. Да бъде осигурена възможност по заявка на Възложителя да се активира и 

деактивира услугата Роуминг за определени абонати. 

2.10. Да бъде осигурено издаването на дубликат на открадната или загубена карта. 

2.11. Да бъде обезпечено запазването на номерата на Възложителя при промяна на 

текущия му доставчик. 
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2.12. Да бъде осигурена възможност за ползване на други конкретни електронни 

съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS/LTE, неизброени изрично в т. 2.1-2.11 по-горе. 

 

3. Вид и количество на предмета на поръчката:  
Настоящата обществена поръчка се обявява с цел предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE, за 

нуждите на ДП БСТ – администрация и приемателна мрежа; 

Количество/Обем:  

Горепосочените по вид услуги следва да бъдат предоставени за приблизително 1300 бр. 

абоната в корпоративна група /1000 абоната с разговори само в затворена група и 300 

абоната с разговори в корпоративната група, извън нея и ползване на 1000 МВ интернет 

трафик/. 

Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване броя на 

абонатите от групата по заявка на Възложителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


