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З А П О В Е Д 

        
№ 24-00-03/06.01.2022 г. 

 

за откриване на процедура за избор на изпълнител за поддръжка на 
оптична кабелна линия 

 

На основание необходимостта от поддръжка на оптична кабелна линия 
собственост на „Булгартел“ АД 

 
ОТКРИВАМ: 

 

Процедура по пряко договаряне за избор на изпълнител  
 

1.Предмет на процедурата: 
 
Поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на 

„Булгартел“ АД от АГРС Монтана - гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1 - 
Драматичен театър „Драгомир Асенов“ до гр. Видин, ул. „Панония“ №44  

 
 
2. Място на изпълнение на предмета на поръчката: 

 

• Република България, област Монтана, област Видин 
 
3. Срок за изпълнение на предмета на процедурата по т.1: 
  

• три години от датата на подписване на договор 
 

4. Покана за провеждане и участие в процедурата: 
 

4.1 Поканата за провеждане на конкурса да бъде изпратена до кандидата 
„Комстрой груп“ ООД  ЕИК BG175319155 

 

4.2 Поканата да съдържа най-малко следната информация: наименование, 
адрес, телефон, факс, електронен адрес на “Булгартел” АД и лице за контакт; 

вид на процедурата; предмет на процедурата; място и срок за изпълнение; 
срок на валидност на офертите; място и срок за подаване на офертите;  
 

4.3. Срок за изпращане на поканата – не по-късно от 07.01.2022г.  
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5. Определям Антона Василева, на длъжност инженер телекомуникации, сл. 

тел (359 2) 885 777 313, факс (359 2) 819 40 50, да координира 
организацията и осъществява контакт с кандидатите, вкл. предоставяне на 
допълнителна информация по провеждане на процедурата 

 
6. Документацията за участие включва: 

• Настоящата заповед за откриване на процедурата; 

• Техническа спецификация на трасето за поддръжка; 

• Методика за оценяване на офертите; 

• Образец на оферта;  

• Образец на ценова оферта; 

• Образци на декларации; 

• Образец на договор. 
 
7. Квалификационни изисквания - технически, икономически и финансови: 

 
7.1. Технически изисквания: 

 
7.1.1. Минимални технически изисквания: 
 

• Участникът трябва да има през последните 5 (пет) години не по – малко 
от 2 (два) изпълнени или изпълняващи се в момента договора с предмет 

предмета на настоящата поръчка. Удостоверяването на изискването е 
чрез представяне на Списък на договорите за поддръжка, изпълнени 
през последните 5 (пет) години (Образец О3). 

 

• Участникът трябва да разполага минимум със следното собствено 
и/или наето 

оборудване, механизация, специални уреди и приспособления за 

извършване на 
необходимите дейности за изпълнение на поръчката: 

▪ товарен автомобил (бордови или самосвал) –1 брой; 

▪ мини багер (верижен или мобилен) – 1 брой;  
▪ трамбовки за ръчно уплътняване на изкопите – 1 брой;  

▪ фугорезачка – 1 брой; 
▪ кабел-джет– 1 брой; 
▪ сплайсер за оптичен кабел– 1 брой; 

▪ рефлектометър за оптичен кабел – 1 брой; 
▪ друга техника имаща отношение към предмета на договора. 

Удостоверяването на изискването е чрез представяне на 
Декларация (Образец О6). 

• Участникът трябва да има на разположение технически екипи за 
изпълнение на поръчката: 

▪ Време за реакция -до 2 часа от уведомление за повреда; 
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Срок за възстановяване на прекъснатите оптични влакна -до 8+1* часа от 

уведомление за повреда. Удостоверяването на изискването е чрез 

представяне на Декларация (Образец О7).* - За зимния период 01.12 до 31.03 

максималното време за отстраняване на повредата се увеличава с още един 

час.  

7.1.2. Изисквания за качество: 
 

• Качествено и в срок изпълнение на предмета на поръчката, съобразно 
Техническите изисквания на Възложителя. 

• Гаранционният срок във връзка с извършените дейности, съгласно 
чл.20, ал.4, т.7 от наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите и минималните гаранционни срокове на изпълнени СМР, 
съоръжения и строителни обекти.  

• Спазване на всички норми и изисквания по безопасност, хигиена на 
труда и пожарна безопасност. 

• В случай на нанасяне на вреди на Възложителя и/или на трети лица 
при изпълнение предмета на поръчката, разходите по 
възстановяването им са за сметка на Изпълнителя. 

 

7.2. Икономически и финансови изисквания: 

 
7.2.1 Цена и начин на плащане: 

 

Цената следва да се предложи в български лева, която да включва: 

• Единични цени за видове СМР прилагани при отстраняване на 
аварии, съгласно приложената от Възложителя „Таблица  с видове 
СМР“. 

• Процентно завишение на единични цени за видове СМР прилагани 
при отстраняване на аварии, към приложената от Възложителя 

„Таблица  с видове СМР“. Процентното завишение се прилага само при 
аварийно отстраняване на повреди. 

Цената не подлежи на промяна през време на изпълнение на договора. 

Цената включва всички необходими действия, доставки, материали и 
средства, необходими за изпълнение на поръчката.  

Цената не включва ДДС.  

 
7.2.2 Начин на плащане: 

 
По банков път в 30-дневен срок след издаване на фактура. 
 

8. Всяка оферта задължително да съдържа: 
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8.1. Попълнен образец на офертата, съгласно приложения към 

документацията, в т.ч. срок на валидност на офертата;  
8.2. Копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски 
регистър, Аг по Вп. и Или Единен идентификационен код на дружеството;  

8.3. Копие от документ за данъчна регистрация и идентификационния 
номер;  

8.4. Декларации, съгласно приложените образци в документацията: 

8.4.1. За отсъствие на изброените обстоятелства по отношение на 
оферентите, като условие за допускане до участие в процедурата: 

 1. осъждане с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система, включително изпиране на пари; 

б) подкуп; 

в) участие в организирана престъпна група; 

г) престъпление против собствеността; 

д) престъпление против стопанството.  

2. решение за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

производство по обявяване в несъстоятелност; 

3. производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 

съгласно националното законодателство (Образец О1). 

8.4.2. За липса на просрочени задължения към Възложителя или данъчни, 
социални и други задължения към съответната национална държавна 

институция (Образец О2); 

8.4.3. Съдържаща списък на договорите за поддръжка на оптични кабелни 

линии, изпълнени през последните 5 (пет) години (Образец О3); 

8.4.4. За потвърждаване на действията, включени в случаите, когато се 
прилага процентно завишение на единични цени за видове СМР прилагани 

при отстраняване на аварии, към приложената от Възложителя „Таблица  с 
видове СМР“ (Образец О4); 

8.4.5. За приемане на условията на проекта и образеца на договор  (Образец 
О5); 

8.4.6. За налично техническото оборудване (Образец О6); 

8.45.7. За наличие на технически екипи и възможност за изпълнение на 
поръчката (Образец О7); 

8.6. Ценова оферта, съгласно приложения от Възложителя образец; 
 

9. Предаване на офертите: 
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• Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик. Върху 
плика се посочва името на оферента, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес. 

• Ценовата оферта се представя в отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис "Предлагана цена" и името на оферента, поставен 

в плика с офертата. 

• При приемане на офертата върху плика се отбелязват датата и 
часът на получаването. 

• Да не се приемат за участие в процедурата и да се връщат 
незабавно оферти, които са представени след изтичане на 
крайния срок или в незапечатан плик или в плик са нарушена 
цялост.   

 
10. Определям минимален срок за валидност на офертите за изпълнение на 

предмета на търга – 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на 
подаването им. 

11. Специално назначена комисия определя съответствието на зададените 
от Възложителя критерии с предлаганите от оферента такива, въз основа на 
подадената информация и документи, доказващи икономически и 

финансови, и технически възможности, съответствие с изискванията и 
пълнота на документите по тази заповед и Методика за оценяване на 

предложенията. Комисията има право да провежда допълнителни преговори 
с оферента, с цел потвърждаване на цените или предоставяне на по-
благоприятно предложение. 

   
12. Документацията за участие в процедурата се изпраща на оферента 

заедно с поканата за участие  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

       (Пламен Църноречки) 
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