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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ 

ОБЩЕСТВЕНИ МОБИЛНИ МРЕЖИ ПО СТАНДАРТ GSM И UMTS С 

НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ДВЕ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 
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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Предоставяне на електронни 

съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с 

национално покритие за нуждите на Община Враца по две обособени позиции”, 

която се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП). 

Осигуряване на мобилни телефонни услуги и предоставяне на пакет от 

допълнителни услуги. 

 

Обществената поръчка включва две обособени позиции: 

 Обособена позиция № 1 – „Общинска администрация – Враца, звена и 

кметства“. 

 Обособена позиция № 2 – „Общински предприятия“. 

 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 24 (двадесет и четири) 

месеца от сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност на 

поръчката, което обстоятелство настъпи по-рано 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка започва да тече от датата на 

подписване на договора. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 Участниците следва: 

1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти (минимум 424 броя), 

за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по 

видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и 

потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора, 

както следва: 
a. Обособена позиция № 1 – „Общинска администрация – Враца, звена и 

кметства“ - минимум 424 броя абонаментни SIM-карти. 

b. Обособена позиция № 2 – „Общински предприятия“ - минимум 240 

броя абонаментни SIM-карти. 

2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, 

със срок на действие, съответстващ на сключения договор. 

3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според 

необходимостта на Възложителя. 

4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти 

(SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са 

безплатни и без лимит. 
5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на 

посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при 

преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка. 

6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за 

избиране на направления от абонатите на корпоративната група. 

7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите 

по направления, време и стойност.  

8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за 

определени абонати. 
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9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта. 

10. По указание на Възложителя да предоставя услугата „мобилен интернет” на 

определени абонати.  

11. Да предоставя услуги за следене на автомобилния парк на Възложителя. 

12. Да предложи допълнителни услуги и тарифни планове, от които 

Възложителят да може да се възползва. 

 


