ПОКАНА
за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2
от Закона за обществените поръчки
Комисията за защита на личните данни, в качеството си на Възложител, на основание
чл.101б, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и
Заповед № РД-223/12.11.2013 г. на председателя на Комисията, отправя покана до всички
заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и ценово
предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор на
далекосъобщителни услуги по стандарт GSM”.
Срокът за изпълнение на ОП - 24 месеца, считано от 12.01.2013 г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки под
ID № 9022187/13.11.2012г.
Изисквания на възложителя:
Кандидатите да са лицензирани оператори на далекосъобщителни услуги чрез
обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие.
Кандидатите при подаване на офертата си следва да представят за това
удостоверяващи документи.
Кандидатите за участие следва да представят оферта за обществената поръчка в
запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично в
деловодството на КЗЛД, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч, на адрес: гр. София 1431,
бул. „Акад. Иван Гешов” № 15. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на обществената
поръчка.
Офертата за участие да бъде изготвена и представена съгласно изискванията на
чл. 101в от ЗОП, в писмена форма на български език, в запечатан непрозрачен плик и да
съдържа:
1. Списък на приложените документи - подписан и подпечатан от участника.
2. Данни за лицето, което прави предложението
• административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и фамилия)
и заемана длъжност;
• Булстат;
• данъчна регистрация.

• представя се нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от
документите не са подписани от лицето/лицата представляващи участника, съгласно
търговската му регистрация.
3. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
4. Ценово предложение
Ценовото предложение да включва всички присъщи разходи за изпълнение на
поръчката и да бъде направено, както следва:
І. Национални разговори:
1. Цена на абонаментна месечна такса.
2. Брой безплатни минути:
• в мрежата на оператора;
• във всички национални мрежи.
3. Цена на:
• минута разговор в собствена мрежа на оператора;
• минута разговор към фиксирани мрежи;
• минута разговор в мобилни мрежи.
4. Брой безплатни минути в затворена мрежа.
5. Първоначално тарифиране (секунди).
II. Цени на международните разговори.
III. Цени на разговори в роуминг.
IV. Субсидия за мобилни телефони и SIM карти.
V. Отстъпки за лоялен и корпоративен клиент.
VІ. Осъществяване на гаранционен и следгаранционен сервиз за апаратите на
Възложителя.
VІІ. Запазване на ползваните от КЗЛД абонатни номера.
VІІІ. Други допълнителни услуги, като:
• безплатна смяна на тарифен план по искане на Възложителя;
• безплатно изваждане и добавяне на абонати от корпоративната група.
5. Срок на валидност на офертата - не по-малко от 30 дни от изпращането й.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;
Възложителят сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител на
обществената поръчка.
Предложение на фирмите за сключване на договор се прави по реда на класирането им.

Условие за сключване на договор е определеният за изпълнител да представи
документи,

издадени

от

компетентен

орган,

за

удостоверяване

липсата

на

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок на подаване на офертите – дo 17:00 часа на 27.11.2013 г.
Лица за контакт: г-н Илия Шиляшки - тел. 003592 9153516 и г-жа Параскева Лалчева тел. 003592 9153561.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение № 1 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5
от ЗОП.

