Утвърждавам:
Божидар Лукарски
Министър на икономиката

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), Министерство на икономиката отправя покана към
всички заинтересовани лица за изпълнение на услугата: „Осигуряване на
некомутируем

достъп

до

Интернет

за

нуждите

на

Министерство

на

икономиката“
1. Предмет на поръчката, срок и място на изпълнение.
1.1 Предмет на поръчката: „Осигуряване на некомутируем достъп до Интернет за
нуждите на Министерство на икономиката“
1.2 Описание на предмета на услугата :
 Предметът на услугата е осигуряване на некомутируем достъп до интернет за
нуждите на Министерството на икономиката, което включва:
 Инсталиране,

конфигуриране

и

тестване

на

некомутируем

достъп

до

Интернет за нуждите на Министерството на икономиката.
 Абонаментно поддържане на некомутируем достъп до Интернет за нуждите
на Възложителя.
Изпълнението на поръчката включва извършване на дейности, подробно
описани в Техническото задание (Приложение № 2).
1.3 Вид на процедурата: Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
със сключване на писмен договор с изпълнителя.
1.4 Срок за изпълнение на поръчката:


Срокът за инсталиране, конфигуриране и тестване на Интернет за нуждите на
Възложителя е до 13.03.2015 г.
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Срокът за абонаментното поддържане на некомутируем достъп до Интернет за
нуждите на Възложителя е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от

14.03.2015 г.
1.5 Място на изпълнение на услугата

- сградата на Министерство на

икономиката на ул. „Славянска”, № 8, ет. 2.
2 Начин на плащане:


стойността на инсталационната такса за конфигуриране на услугата до
Възложителя

се заплаща от Възложителя след подписване на приемо-

предавателен протокол, удостоверяващ инсталирането, конфигурирането и
тестването на осигурения достъп до Интернет и представяне на

фактура-

оригинал от страна на Изпълнителя.


стойността на месечния абонамент за достъп до INTERNET се заплаща от
Възложителя

ежемесечно

до

10-то

число

на

следващия

месец,

след

представяне от страна на Изпълнителя на фактура-оригинал.
Цена - предвидената стойност на обществената поръчка е до 5500 лева без ДДС.
3. Изисквания към участниците.
Писмените предложения се събират под формата на оферти, изготвени в
отговор на настоящата покана.
Участникът следва да отговарят на следните изисквания:
1. Участниците трябва да имат право да извършват съответните електронни
съобщителни услуги към момента на сключване на договора.
Това

следва

да

бъде

доказано

чрез

представяне

на

необходимите

индивидуални разрешителни, изискани от компетентните регулаторни органи в
страната за предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез осигуряване на
интернет достъп (представят се заверени от участника копия).
2. Участниците следва да имат внедрена и функционираща система за
управление на качеството /СУК/ по предмета на поръчката за предоставяне на
интернет услуги и продукти, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO
9001:2008.

Доказва

се

със

сертификат,

издаден

от

акредитиран

орган

за

сертифициране на СУК или еквивалент.
3. Права върху минимум 2 независими наземни двупосочни международни
канала към различни Интернет оператори за достъп до Интернет, опериращи
автономно, които са

изградени по алтернативни и физически независими трасета.

Каналите да се терминират във физически различни технически възли на Участника с
използването на различни физически устройства. Общият сумарен капацитет на тези
канали да е не по-малък от 5000 Mbps.
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4. Права върху минимум 3 независими двупосочни канали към различни
Интернет оператори за достъп до българското интернет пространство, които са
изградени по алтернативни и физически независими трасета. Каналите да се
терминират в минимум 3 физически различни технически възли на Участника с
използването на различни физически устройства. Общият сумарен капацитет на тези
канали да е не по-малък от 20 Gbps.
5. Да е регистриран от RIPE като LIR и да притежава собствена автономна
система. Като доказателство Доставчикът следва да представи копие от договора си с
RIPE.
6. Да разполагат със собствен HELPDESK център за наблюдение на мрежата и
услугите, работещ в режим 24/7.
Документите, удостоверяващи наличието на горе цитираните специфични
изисквания

могат

да

бъдат:

декларации,

копия

от

договори,

извадки

от

маршрутизиращи таблици, справки от Интернет регистри, описание на технически
центрове, комуникационни канали и трасета, физически устройства, статистическа
информация в т.ч. от използваните от участника системи за наблюдение и отчет по
отношение на капацитет, време за достъп, натовареност на каналите за връзка,
скорости, или друга информация, с която участникът разполага.
Предоставената информация трябва да е за последните 12 месеца.
7. Участниците следва да притежават техническо оборудване, необходимо за
изпълнение на

услугата, предмет на

поръчката. Доказва

се с описание на

техническото оборудване, което ще използва участника за изпълнение.

Офертите да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на настоящата
покана. Участници, чиито оферти не отговарят на изискванията, посочени в
настоящата покана се отстраняват от участие.
4. Необходими документи:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът
е физическо лице;
2.

Техническо

предложение

за

изпълнение

(Приложение № 2).
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на

обществената

поръчка

3. Ценова оферта (по образец – Приложение 3)
4. Декларация за срока на валидност на направеното предложение - минимум
60 календарни дни, считано от датата на представянето на предложението (свободен
текст);
5. Предложение за изпълнение на услугата, съдържащо данни за лицето,
което

прави

предложението

(ЕИК,

седалище/адрес

на

управление,

адрес

за

кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща банка, имена
на представляващия дружеството), съгласно образец на Възложителя – Приложение
№ 1;
6. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки,
попълнена по образец, съгласно Приложение 4;
7. Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката,
свободен текст, в който да бъде посочен и ръководител на екипа;
8. Списък на дейности/услуги сходни с вида на предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години 2012 г., 2013 г., 2014 г. (минимум една и не
повече от 5) – свободен текст.
Под сходен предмет Възложителят разбира дейности/услуги с предмет:
Предоставяне на интернет услуги и продукти (Интернет доставчик)
Забележка: Възложителят изисква деклариране на минимум една дейност

с

предмет сходен на предмета на поканата.

9. Списък на приложените документи.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, това обстоятелство
се декларира, като документите се представят за всеки от тях, а изискванията към
тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал
или заверено с подпис на представляващия и печат на участника копие.
5. Краен срок и място за подаване на офертите.
Офертите се подават всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до
17.00 часа до 13.02.2015 г. включително.

4

6. Изисквания към начина на представяне на предложенията.
Офертата

трябва

да

се

представи

в

запечатан,

непрозрачен

плик,

с

ненарушена цялост, адресиран до дирекция „Информационно и комуникационно
осигуряване

и

управление

при

кризисни

ситуации"

в

Министерството

на

икономиката, гр. София, ул. „Славянска" № 8.
Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката,
както и следното предписание: "Да не се отваря преди разглеждане от страна на
комисията за оценяване и класиране";
Ценовото предложение, в подписан и подпечатан вид се поставя в плика с
офертата. Ценовото предложение трябва да е до 5500 лв. без ДДС.
Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците
предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаването
им или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
7. Критерий за оценка на постъпилите предложения: най-ниска цена.
Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на
първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно място
- участникът, предложил най-висока.
За изпълнител на договора се избира участникът, чиято оферта е класирана на
първо място.
Лице за контакт – Вилислав Боев – старши експерт, отдел КМК, дирекция
ИКОУКС тел: 02/ 9407402;
Приложения:
1. Образец на оферта - Приложение 1
2. Техническо задание - Приложение 2
3. Образец на ценово предложение - Приложение 3
4. Списък на дейности/услуги сходни с вида на предмета на поръчката свободен текст
5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки,
попълнена по образец, съгласно Приложение 4;
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