
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо сключване на договор за мобилни услуги, Регионална 
здравна инспекция -  Плевен провежда пазарно проучване за избор на мобилен оператор на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на РЗИ -  Плевен

1. Предмет на договора: „Предоставяне на мобилни услуги за нуждите на РЗИ - Плевен за 
срок от 24 месеца“.

2. Място на изпълнение: Административна сграда на РЗИ - Плевен, ул.„Княз Александър 
Батенберг I” №7.

3. Начин на изпълнение на поръчката: след сключване на договор.

4. Срок за изпълнение: 24 месеца от датата на сключване на договора. Начална дата на 
изпълнение на услугите е датата на подписване на двустранен протокол за пренос на номера.

5. Предмет, количество и обем: Поръчката включва избор на доставчик на следните услуги
-  електронни съобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна 
мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за 60 SIM карти и 3 броя мобилен 
интернет с предоставено устройство флашка, както следва:
- 10 SIM карти с включени не по-малко от 1500 безплатни минути и 7000 МБ мобилен 
интернет;
- 50 SIM карти с включени не по- малко от 600 безплатни минути и 1700 МБ мобилен интернет;
- 3 броя мобилен интернет с предоставено устройство флашка.

6. Изисквания към участниците:
6.1. Да предостави за ползване телефонна услуга, за осъществяване на двупосочни 
повиквания към национални и международни дестинации, пренос на глас в реално време и 
звукова информация, както в собствената си мрежа, така и към други мобилни и фиксирани 
мрежи в страната и чужбина;
6.2. Да осигури запазването на съществуващите номера, ползвани от Възложителя, като се 
гарантира възможност за преносимост;
6.3. Да осигури провеждане на безплатни разговори между абонати в групата;
6.4. Да осигури безплатни разговори към всички национални номера за спешни повиквания
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до пълното им отпадане и към единен европейски номер 112;
6.5. Да посочи център за обслужване или да определи лице, от което безплатно да се 
получава информация за настройки и друга помощ;
6.6. Да осигури техническа поддръжка на всички постове по схемата 24x7x365;
6.7. Да осигури безплатна регистрация на всички SIM карти за данни и гласова връзка;
6.8. Осигуряване на SIM карти за включване на нови абонати към мрежата -  безплатно;
6.9. Осигуряване на дубликат на открадната или загубена SIM карта -  безплатно;
6.10. Осигуряване прехвърляне и преносимост на мобилни номера;
6.11. Осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп за всички сим карти, 
собственост на Възложителя, включително и ново придобитите;
6.12. Да може да предостави подробно месечно извлечение, включващо всички видове 
ползвани услуги през разплащателния период, продължителност и стойност на използваните 
услуги според вида им;
6.13. Да може да освободи ползваните от Възложителя телефонни номера при изтичане на 
договора, промяна на доставчика и/или при промяна на адреса (в рамките на едно населено 
място);
6.14. Възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при 
преференциални условия по отношение на РЗИ -Плевен;
6.15. Подробно описание на параметрите на таксуване /безплатни минути, подробно 
описание на начина на таксуване на безплатните минути и др. параметри на тарифния план/ 
за всички sim карти, собственост на Възложителя, включително и ново придобитите при:
- провеждане на разговори между абонати в групата;
- провеждане на разговори в мрежата на доставчика;
- провеждане на разговори с потребители на други доставчици на мобилни мрежи;
- провеждане на разговори с потребители на доставчици на фиксирани мрежи;
- провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи

7. Участниците следва да разполагат с: валидно Разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - номера за осъществяване на обществени електронни 
съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа, издадено от Комисия за 
регулиране на съобщенията или еквивалент.

8. Критерии за избор на изпълнител: методика за определяне на комплексна оценка на 
офертите - показатели и относителната им тежест.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база 
техническата и икономическата оценка на предложенията, като се търси икономически най- 
изгодна оферта.

Комплексната оценка (К) се изчислява по следната формула:
К = К1 + К2 + КЗ + К4+К5, където:

№ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
1 2 3

Цена на месечна такса за всички услуги в лева без ДДС:

К1

К1 = (К1 min / К1 п) * 25, където:
К1 min - най-ниската ненулева цена от всички предложения 
К1 п - цена на п - то предложение 25 т.

В случай, че има предложение от 0.0000 лева, за целите на оценката 
0.0000 се приравнява на 0.00001



К2

Предложен общ брой MB на мобилен интернет за всички мобилни 
телефони за 1 месец:

К2 = (К2 n / K 2  max) * 10, където:
К2 п - брой MB на п - то предложение
К2 мах - най-големият брой предложени MB мобилен интернет измежду 
участниците

ВАЖНО: В случай, че участник предложи неограничено количество MB 
на максимална скорост за един календарен месец същите се оценяват 
като към максимално предложените MB се добави 100

10 т.

КЗ

Предложен общ брой безплатни минути за всички изходящи 
разговори от 1 брой SIM карта към всички мобилни мрежи в РБ за 1 
месец в минути:

КЗ = (КЗ п / КЗ max) * 25, където:
КЗ п - брой минути на п - то предложение
КЗ мах - най-големият брой минути измежду участниците,

ВАЖНО: В случай, че участник предложи неограничен брой минути за 
един календарен месец същите се оценяват като към максимално 
предложените минути се добави 100

25 т.

К4

Предложен общ брой MB на мобилен интернет за 1 брой предоставено 
устройство флашка:

К4 = (К4 n / K 4  max) * 25, където:
К4 п - брой MB на п - то предложение
К4 мах - най-големият брой предложени MB мобилен интернет за 1 брой 
предоставено устройство флашка измежду участниците

ВАЖНО: В случай, че участник предложи неограничено количество MB 
на максимална скорост за един календарен месец същите се оценяват 
като към максимално предложените MB се добави 100

25 т.

К5

Цена на минута разговор към мобилни мрежи в РБ от 1 брой SIM 
карта, извън включените безплатни минути, в лева без ДДС:

К5 = (К5 min / К5 п) * 15, където:
К5 min - минималната стойност измежду участниците.
К5 п - цена на п - то предложение

15 т.

Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели за оценка. 
Офертата, получила най-висока комплексна оценка К, се класира на първо място.

9.Съдържание на офертата:
9.1. Данни за юридическото лице, което прави предложението - адрес, телефон за връзка, 
ЕИК/БУЛСТАТ и др.
9.2. Представяне на предлаганите услуги:

- предложение за изпълнение на поръчката по Образец M l, което следва да 
включва конкретни стойности по всички пет показатели от методиката за оценка, а 
именно относно K l, К2, КЗ, К4 и К5

- пълно описание на услугата, какво се включва, срок за предоставяне.



Ю.Офертите да се представят в писмена форма, на български език, в запечатан непрозрачен 
плик. На плика да бъдат поставени наименование на юридическото лице, което прави 
предложението, адрес, телефон, е-мейл и наименование на предмета на обществената поръчка, 
както и печат на кандидата.

11. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни.

12. Участниците да представят (изпращат) офертите си на адрес:
гр. Плевен ул.„Княз Александър Батенберг I" №7, Център за административно обслужване 
Всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. При приемане на офертата, същата се регистрира в 
АИС Eventis R7, като върху плика се отбелязват номера, датата и часа на получаване.

13. Краен срок за приемане (получаване) на офертите: 17:00 часа на 19.05.2022 г.

14. Участникът, определен за изпълнител ще бъде уведомен и поканен за сключване на 
договор.


