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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
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интернет адрес: http://www.aop.bg

АОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение: Община Раднево
Изходящ номер: 1400249 от дата 21/08/2014
Коментар на възложителя:

Р А З Д Е Л I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Раднево
Адрес
ул. "Митьо Станев" № 1
Пощенски код
Град
Раднево
6260

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
дирекция Обществени поръчки
0417 81235
Лице за контакт (може и повече от едно лице"
Гергана Маламова
E-mail
Факс
0417 82280
obshtina@radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com
Р А З Д Е Л II
Обект на поръчката
Z] Строителство

•Доставки

^ Услуги

Кратко описание
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор
за нуждите на Община Раднево" по две обособени позиции, както
следва: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа" и Обособена позиция № 2 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с
национално покритие".
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Оси, предмет
УНП: e28cae8c-5056-4d24-bbb7-blded0a%3f8

Дои. код (когато е приложимо)
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64212000

Р А З Д Е Л III
Количество или обем
Прогнозна стойност на поръчката е 58666,00 лева (петдесет и осем
хиляди, шестстотин, шестдесет и шест лева) без ДДС, както следва
за обособена позиция № 1 - 32000,00 лева (тридесет и две хиляди
лева) без ДДС и за обособена позиция № 2 - 26666,00 лева
(двадесет и шест хиляди, шестстотин, шестдесет и шест лева) без
ДДС.
Стойностите с включен ДДС са съответно за цялата поръчка 70399,20 лева (седемдесет хиляди, триста, деветдесет и девет
лева и 20 ст.), като за обособена позиция № 1 е 38400,00 лева
(тридесет и осем хиляди и четиристотин лева) и за обособена
позиция № 2 е 31999,20 лева (тридесет и една хиляди,
деветстотин, деветдесет и девет лева и 20 ст.) .
Прогнозна стойност
(в цифри): 58666.00 Валута: BGN
Място на извършване
Община Раднево

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнението на поръчката включва предоставяне на мобилни и
фиксирани телефонни услуги, заедно с всички включени в
стандартите допълнителни гласови и други услуги, позволяващи
реализацията на мобилни и фиксирани комуникации в мрежата на
Община Раднево, както и повиквания към други мобилни и фиксирани
мрежи на територията на Република България и в чужбина за
крайните потребители на възложителя, за фиксирани услуги - 61
абоната на възложителя и 166 абоната за мобилни услуги,
служители на община Раднево, организирани в една корпоративна
група. Предметът на поръчката обхваща 2 обособени позиции като
всеки участник има право да участва за една или повече позиции
от предмета на поръчката. Участникът е длъжен да спазва
сроковете и условията, посочени в настоящата покана и указанията
за подготовка на оферта.
Критерий за възлагане
Шнай-ниска цена

^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги
чрез фиксирана телефонна мрежа"
Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по
критерии „икономически най-изгодна оферта". Определяне на
крайната оценка и класиране: Крайната оценка (К) се изчислява по
следната формула:
К = К1 х 0,12 + К2 х 0,08 + КЗ х 0,10 + К4 х 0,05 + К5 х 0,05 +
К6 х 0,10 + К7 х 0,10 + К8 х 0,10 + К9 х 0,10 + К10 х 0,10 + К11
х 0,10. Показателите са подробно описани в указанията към
настоящата публична покана.
Обособена позиция № 2 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги
чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по
стандарт GSM/UMTS с национално покритие". Показателите, по които
ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на
всеки един от тях в комплексната оценка на офертите, са както

УНП: e28cae8c-5056-4d24-bbb7-b I ded0a9b3f8

2

Партида: 00662

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

следва: К - Ценови критерии, с максимален брой точки 100 и
относителна тежест - 80%; Т - Технически критерии, с максимален
брой точки 100 и относителна тежест - 20%. Крайната оценка /КО/
се изчислява по следната формула: КО = К х 0.80 + Т х 0.20.
показателите са подробно описани в указанията към настоящата
публична покана.
Срок за получаване на офертите
Дата: 28/08/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да •

Не №

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите се подават в запечатан плик от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба в стая
204 /Деловодство/ на Община Раднево / в срок до 17:00 часа на
28.08.2014г. Върху плика участниците посочват предмета на
поръчката, име на участника, лице за контакт, адрес за
кореспонденция, телефон и/или факс.
Офертата следва да отговоря на изискванията, посочени в
настоящата публична покана и да бъде оформена по приложените към
нея образци, които могат да бъдат намерени на адреса на
Възложителя: obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com. Офертата
се представя в цял, запечатан и непрозрачен плик, който съдържа
документите, посочени в указанията за участие. Получаването,
разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия,
определени със Заповед на Възложителя. Отварянето ще се състои
на 29.08.2014г. от 13,30ч. в зала 315 на Общинска администрация,
Община Раднево.

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 28/08/2014 дд/мм/гггг
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