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ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

0ТА1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

За участие 0 обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена 
електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по 
ста н д а р т GSM/UMTS/LTE с национално покритие и извършване на 

специализирани услуги и доставки, свързани с тази  дейност за нуждите 
на .Холдинг БДЖ” ЕАД, .БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ -  Пътнически

превози” ЕООД за двугодишен период”

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка е чл.42,



Образец № 4
ДО
„ХОЛДИНГ БДЖ“ ЕАД 
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
„БДЖ-ПЪТНИЧЕКСИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД,

ЕИК 131468980 /БУЛСТАТ, ЕИК/
/изписва се името на участника1'

гр. София, Община „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, п.к.1309, ул. „Кукуш“ № l/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна 
клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие и извършване на 
специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, 
„БДЖ- Товарни превози” ЕООД и „БДЖ -  Пътнически превози” ЕООД за двугодишен период”, 
предлагаме да изпълним поръчката съгласно посочените от възложителите условия за участие в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка и направеното от нас Техническо предложение 
при следните финансови условия:

1. Показатели:

Показ 
а тел НАИМЕНОВАНИЕ

Единична 
цена, лв. без 

ДДС
К1 Месечна абонаментна такса, лв. без ДДС 2,30 лв.

К2
Цена на минута разговор към всички национални мобилни мрежи 
и фиксирани мрежи, след изчерпване на безплатните минути, лв.
без ДДС

0,04 лв.

КЗ
Брой включени минути за разговори за национални мобилни и 
фиксирани разговори извън групата на Възложителя, при 
минимален брой включени 200 минути

200 бр.

К4 Брой включени минути за разговори в корпоративната група 44640 бр.

* К5 Цена за един sms, лв. без ДДС ? 0,03 лв.

К6 Цена за месечна абонаментна такса за карта за пренос за данни с 
включени 10GB (4G технология) в пакет, лв. без ДДС 10,00 лв.

К7 Цена за месечна абонаментна такса за пренос за мобилен Интернет 
5 GB (4G технология), лв. без ДДС 5,00 лв.

К8

Цена на минута международни разговори, лв. без ДДС 
(Средно-аритметична стойност образувана между цените на 
минута за международни разговори към Зона 1, Зона 2 и Зона 3):

0,31 лв.

Цена на минута международни разговори към страни от Зона 1, лв. 
без Д ДС 0,03 лв.

л.  #  I ^

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, Б 
ал.5 от ЗОП



Цена на минута международни разговори към страни
без ДДС
Цена на минута международни разговори към страни 
без ДДС ____________  _______ ,

лева посредством банко!
2. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в rZBBBGSF, 1BAN.

превод по сметка на Изпълнителя в банка: Райфайзенба > до 30 календарни дни 
BG94RZBB91551060362319, титуляр: А1 БЪЛГАРИЯ ЬбД̂ авянето на документите, 
след предоставяне на услугите за отчетния период и пр (Приложение № 4 към 
посочени в чл.5, ал.2, раздел III от проекта на договор по(угделно по клиентски 
документацията за участие). Фактурирането се извъргИ осТОЯТелНите поделения от 
номера и услуги на всяко от структурните звена и с̂ £Д)К-Пътнически превози 
„Холдинг БДЖ“ ЕАД/“БДЖ-Товарни превози“ ЕООД/ ^
ЕООД. то на страните по Зони.

3. Неразделна част от ценовото предложение е разпределе

дата 28.09.2018 г. 
гр. София

подпис
печат

Н е й ^ о  V*—

Мениджър
*>дт,ржавни

(качество на 
участника)

^  v опяващия предста#ля

ат/

структури”

ИнформаиИЯТа е
ал.5 от ЗОП

заличена на
основание чл.2 от

ЗЗЛД, във връзка
чл.42,



ПРИЛОЖЕНИЕ към

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна 
съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с 
национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани 

с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ ” ЕАД, „БДЖ- Товарни превози” 
ЕООД и „БДЖ  -  Пътнически превози” ЕООД за двугодишен период”

U

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка е чл.42, 
ал.5 от ЗОП



Разпределение на държави по зони и начин на сформиране на средно-аритметична 
стойност, образувана между цените на минута за международни разговори към Зона 1, Зона 
2 и Зона 3:

Зона
1 Европейски страни -  фиксирани мрежи 0.03 лв

Албания, Андора, Армения, Австрия, Азорски острови, Балеарски о-ви, Беларус, Белгия, 
Босна и Херцеговина, Канарски острови, Хърватия, Кипър, Косово, Чехия, Дания, Естония 
Фарьорски остови, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гибралтар, Великобритания, 
Гърция, Гренландия, Холандия, Унгария, Македония, Мадейра, Малта, Молдова, Монако, 
Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сан Марино, Сърбия и Черна гора, 
Словакия, Словения, Исландия, Ирландия, Испания,Италия, Латвия,Лихтенщайн, 
Люксенбург, Литва, Швеция, Швейцария, Ватикана, Турция, Украйна.___________________

Зона 
2 • Европейски страни (вкл. Косово) - мобилни мрежи;

• Израел, Канада, САЩ, Япония, - всички мрежи.
• Австрия (43), Азорски о-ви (351 +292, 295, 296), Албания (355), Андора (376), 

Армения (374), Балеарски о-ви (34 +971), Беларус (375), Белгия (32), Босна и Херцеговина 
(387), Ватикана (39), Великобритания (44), Германия (49), Гибралтар (350), Гренландия 
(299), Грузия (995), Гърция (30), Дания (45), Естония (372), Ирландия (353), Исландия 
354), Испания (34), Италия (39), Канарски о-ви (34 +22, 28), Кипър (357), Латвия (371),

Литва (370), Лихтенщайн (423), Люксембург (352), Мадейра (351 +291), Македония (389), 
Малта (356), Молдова (373), Монако (377), Норвегия (47), Полша (48), Португалия (351), 

умъния (40), Русия (7), Сан Марино (378), Словакия (421), Словения (386), Сърбия и 
Черна гора (381), Турция_(90), Украйна (380), Унгария (36), Фарьорски о-ви (298), 
Финландия (358), Франция (33), Холандия (31), Хърватия (385), Чехия (420), Швейцария 
(41), Швеция (46)__________________________

0.25 лв.

Зона
Зсички останали държави и мрежи (без Инмарсат), които не фигурират в Зона 1 и Зона 2

.65 лв.
Средно-аритметична стойност .31 лв.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, 
ал.5 от ЗОИ
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Цена на услуга bsms:

bSMS пакети 
според броя 
съобщения

( ...... Г|
ш и ш

Я К

Цена на 
пакета

‘ Получаването на статусите на изпратените съобщения е 
безплатно.

• Адресът за достъп през Интернет е: 
http://bsms.a1.bg
• Цените са без ДДС

MMS

Направление Цена на MMS съобщение 
(без ДДС)

В мрежата на А1 България 0.65 лв.
Към други мобилни мрежи в страната 0.65 лв.
Към други мобилни мрежи в чужбина 0.65 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ ЗА ДАННИ ЗА СМАРТФОН:

Месечна такса 10,000 лв. 20,00 лв.

Включен трафик на максимална скорост 10 GB 20 GB

*При достигане на лимита на интернет трафика, същият не се прекратява, а продължава 
с намалена скорост на обмен на данни

ПАКЕТ ЗА ИНТЕРНЕТ НА КОМПЮТЪР

X. ■
Месечна такса 5,00 лв. 20,00 лв.

Включен трафик на максимална 
скорост 5GB 30 GB

*При достигане на лимита на интернет трафика, същият не се прекратява, а продължава 
с намалена скорост на обмен на данни

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, 
ал.5 от ЗОП

г

http://bsms.a1.bg


УСЛУГА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОБЕКТИ

Същност

Smart fleet е услуга, която осигурява:

• проследяване в реално време на превозни 
средства върху Google карти

• техническа диагностика, мониторинг на данните 
от бордовия компютър на автомобила

• анализ на поведението на водача
• без разходи за инсталация - бърз монтаж (Plug & 

Play устройство в OBDII буксата на автомобила)

\
flp p t _  х/гппдма ГЯМП Г  2-ГПЛШ 1 IPW л пгпппп Д о говор  за 2 Години

Цена без ДДС | Цена с ДДС
GPS OBD устройство в брой Безплатно
Монтаж на GPS устройство Няма plug & play
Месечна такса за услугата без ДДС 12,90 лв.

„А1 България" ЕАД ще предостави безвъзмездно бюджет от 30 000 лв. без ДДС за устройства 
за срока на договора.

ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка е чл.42, 
ал.5 от ЗОП \j№



10

Електронна фактура

(чрез user name и password достъп до 
цялата информация от фактурата)

Безплатно

11 Смяна на адрес за кореспонденция Безплатно

12
Смяна на постоянен адресна 
регистрация/седалище

Безплатно

13 Дубликат на данъчна фактура Безплатно

14 Промяна на име на абонат Безплатно

15
Прекратяване на подробно месечно 
извлечение

Безплатно

16 Прехвърляне на депозит Безплатно

17
Забрана за издаване на подробно 
месечно извлечение

Безплатно

18 Промяна на МОЛ Безплатно

19
Временно спиране на достъпа до 
мрежата

Безплатно

20
Прекратяване при открадната/изгубена 
СИМ карта

Безплатно

21

Активиране на услуги: Clip, SMS, Voice 
mail,Clir, MMS, GPRS, Конферентна 
връзка,гласова поща

Безплатно

22

Прекратяване на услуги -  Clip, SMS, 
Voice mail,Clir, MMS, GPRS, 
' конферентна връзка,гласова поща

Безплатно

23 ' 7ах, Data No Безплатно

24
Зрекратяване на услуги -  Clip, Clir, Fax, 
Data, SMS

Безплатно

25
Предплащане на месечни абонаментни 
такси

Безплатно

26 Прекратяване на СИМ карта^ Безплатно

27 Зромяна на вида абонамент Безплатно

28 Получаване на изгубен PUK код Безплатно

29
Смяна на СИМ карта ( дефектна, 
открадната или мех. повредена)

Безплатно

30
Забрана на изходящи повиквания при 
загубване

Безплатно ^  

_________________________________
т/ '

X  /  / А ' ' "

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка е чл.42, 
ал.5 от ЗОП



31
Отмяна на забрана на изходящи 
повиквания

Безплатно

32
Забрана на изходящи международни 
разговори/роуминг

Безплатно

33 Активиране на роуминг Безплатно

34
Премахване на забрана на изходящи 
международни разговори

Безплатно

35 Промяна на цикъл на фактуриране Безплатно

36 Активиране на MMS Безплатно

37
Активиране на WAP и Мобилен 
интернет

Безплатно

38
____

Промяна на цикъл на фактуриране Безплатно

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО ПРОГРАМА „ПАРТНЬОРСТВО“

Операторът ще предложи възможност служителите на Възложителя да 
закупят СИМ карти на тяхно име, за които да ползват преференциални 

условия за разговори с корпоративната група на Възложителя и мрежата на
оператора.

I  « А 1  Б ъ л га р и я »  
1 б е з  г р а н и ц и с  
■ Б и стр а  Н е т

М L
f c S  ■ И  ■ 'я

X L
t  ^  * *

Мстандартна мсечна 
абонаментна цена 19,980 лв. 23,980 лв. 27,980 лв.

16 ,980  Лв. 20 ,3 8 0  лв.

дабрияЕАД

Минути към всички 
национални мрежи 1200

......  ... , .
Неограничени

■ i ' • ... i- .У' •, V.
Неограничени

Международни минути* 
и Минути /  SMS-и ЛМВ- 
и в роуминг в рамките 
на ЕС, Турция, Сърбия 
и М акедония**

r

1 0 0 /1 0 0 /1 0 0 /1 0 0

Общо мобилен 
интернет на 
максимална скорост 
(БГ) в MB с 
възможност за 
преотстъпване

, ■ ■■ •• ■

1200  MB

At-’ ' •;< .. ••••
V- ?•;-%. • ' '•*

10 000  MB
. xA-v s л
. :-V -V:

!  ̂•. Г-" - O' ..1, .. K . ;
■ ; V..> -• -'.w?л.

■ . ' 'r:' - •
13 000  MB

i i > .* гЩ.:..*.} x- v f.
•—•’/'*-

s
Част от общия обем MB 
за ползване от 
основния номер

600 MB 8 000 MB 8 000 MB y  ^

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с 
ал.5 от ЗОП

Ш я
чл.42,
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Част от общия обем MB 
за подаряване на до 
2 номера абонати на 
А1 България

600 MB 2 000 MB 5 000 MB

Включена мобилна 
телевизия А1 Now 
(брой ТВ канали) с 
ексклузивно спортно 
съдържание

30+ 50+ 50+

Цените са в български лева и не включват ДДС.

За всички останали услуги са валидни цените, обявени щ  
страница www.al.bg

Дата: 28.09.2018 г.

ни

лсика|/Г1ьииива
Акаунт Мениджър ..Държавни

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка е чл.42, 
ал.5 от ЗОП

подпис и печат /

http://www.al.bg

