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ПОКАНА 

„Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
„Панайот Волов” № 2, тел. 02 9420340, e-mail: office@is-bg.net, представлявано от Ивайло 
Филипов – изпълнителен директор, Ви кани да участвате в процедура за избор на доставчик 
при следните условия: 

1. Предмет на процедурата: 

Доставка на GSM далекосъобщителни услуги за нуждите на „Информационно обслужване“ 
АД. 

2. Период на изпълнение: 48 (четиридесет и осем) месеца. 

3. Критерии за оценка на предложенията: съгласно Методика за оценка на 
предложенията Приложение № 2. 

4. Списък на документите, които кандидатите следва да представят към 
предложението за участие в процедурата: 

4.1. Документи за идентификация и квалификация: 

 Минимум 2 (две) референции/удостоверения за доказване опита на кандидата; 

 Заверено копие от индивидуалното разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения 
чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ресурс - 
радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички други включени 
в стандарт GSM и/или UMTS“, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията; 

 Декларация по образец – Приложение № 3. 

4.3. Техническо предложение – изготвено по образец – Приложение №4; 

4.4. Ценово предложение – изготвено по образец – Приложение №5. 

5. Срок на валидност на предложението - срокът на валидност да бъде не по-малко от 
60 календарни дни, считано от датата на представяне на предложението. 

6. Подаване на предложението: 

6.1. Срок, място и начин: 

Предложението за участие в процедурата следва да бъде подадено по електронен път в 
срок до 12:00 часа на 24.04.2020 г., по следната електронна поща: office@is-bg.net. 

6.2. Изисквания към представянето на предложението: 

Приложенията към предложението за участие в процедурата се изпращат във формат .pdf, 
като декларация по т. 4.1. (Приложение № 3), Техническото предложение (Приложение № 4) и 
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Ценовото предложение (Приложение № 5) задължително се изпращат подписани с квалифициран 
електронен подпис. 

Електронното съобщение, с което се подава предложението за участие по настоящата 
процедура следва да съдържа данни за: 

1. наименованието на участника; 

2. телефон и електронен адрес; 

3. наименованието на процедурата, за която се подават документите. 

За дата и час на получаване на предложението се приемат датата и часа на получаване 
на предложението на посочения в т. 6.1 адрес на електронна поща за подаване на предложения. 

„Информационно обслужване“ АД използва инструменти за осигуряване на 
сигурността на информацията, предавана по електронна поща, които могат да забавят 
получаването на електронни съобщения, поради което е препоръчително предложенията 
за участие по настоящата процедура да се изпращат най-малко 30 минути преди крайния 
срок по т. 6.1. 

7. Лице за контакти с „Информационно обслужване” АД 

Екатерина Костуркова; мобилен: +359 879 693 656; e-mail. e.kosturkova@is-bg.net 

9. Участници в процедурата 

В процедурата могат да участват и кандидати, до които не е изпратена изрична покана. 

Приложения: 

1. Техническо задание – Приложение № 1; 

2. Методика за оценка на предложенията – Приложение № 2; 

3. Образец на декларация – Приложение № 3; 

4. Техническо предложение – образец – Приложение № 4; 

5. Ценово предложение – образец – Приложение № 5; 

6. Указания за участие в процедурата – Приложение № 6. 
 

 

 

 

       Ивайло Филипов 
Изпълнителен директор 
„Информационно обслужване” АД 
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