ПРОТОКОЛ №3
Днес 11.11.2016 г. в 09:30 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1924/06.10.2016 г. на Кмета на
Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка
с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет:
„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за
нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна
подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие”, Обособена
позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа”

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павел Христов - Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
2. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

Комисията продължи със своята работа с разглеждането на постъпилите
документи изискани с протокол №2 на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
Постъпили са отговори от двамата участници в процедурата съответно:
1.
Непрозрачен, запечатан плик от участника „Мобилтел” ЕАД, с вх. № 53004066-7/01.11.16 г.- постъпил в срок, съдържа:
- Приложно писмо - 1 Стр.;
- Пълен списък с лицата по чл. 40 от ППЗОП за дружеството;
- Два броя ЕЕДОП подписани от Маг. Волфганг Хакъл и Д-р Катя Сима.
След като разгледа представените документи комисията прецени, че те
съответстват на закона и изискванията на Възложителя и реши да допусне участника до
оценка на техническото му предложение.

2.
Непрозрачен, запечатан плик от участника „БТК” ЕАД, с вх. № 5300-79014/01.11.16 г,- постъпил в срок, съдържа:
- Писмо, в което са изложени мотиви, че в „БТК” ЕАД не са налице други лица,
които да отговарят на условията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. Твърди се, че
едноличният собственик на капитала няма статут, който да му позволява да влияе пряко
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Посочено е, че правомощията на Общото събрание са конкретно изброени в чл. 221 от
ТЗ и че същото се управлява от управителен съвет под контрола на надзорен съвет. По
тази причина не посочва списък с лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
Комисията взе решение, че не може да приеме така направената обосновка.
Влиянието по еквивалентен начин на този, на управителните и надзорните органи не се
отнася единствено до изброените в чл. 221 от ТЗ хипотези, тъй като те се отнасят до
правомощията на Общото събрание. В случая обаче става въпрос за едноличен
собственик на капитала, който е не просто акционер и член на Общото събрание и
възможностите му за контрол върху дейността на дружеството са значително
разширени, предвид възможността еднолично да назначава и освобождава
управителните и надзорните органи на дружеството. В допълнение към това, в чл. 221,
т. 11 от ТЗ е предвидена възможността в устава на дружеството да се предвидят други
въпроси, които са в компетенциите на Общото събрание. От тук следва, че устава може
да бъде променен от едноличния собственик на капитала по всяко време, като в него се
предвидят на практика всякакви правомощия за Общото събрание, съответно за самия
него. Още повече едноличният собственик има възможност да предвиди да
представлява дружеството самостоятелно по аргумент от чл. 235а от ТЗ, което
означава, че във всеки даден момент той самият може да стане член на управителния
или надзорния съвет, като факта, че не са налице други акционери означава, че това
решение не подлежи на съдебен контрол съгласно чл. 71 и 74 от ТЗ.
Ако се направи тълкуване на нормата във връзка с целта на закона, следва да се
има предвид, че законодателя цели да не се допускат лица, които са осъдени за
определени престъпления да изпълняват обществени поръчки, съответно да получават
публични средства, след като са ощетили обществото. Да не се извърши проверка на
едноличния собственик на капитала на дружество, означава да бъде допусната
ситуация, в която се случва точно това, което законодателя иска да избегне. Лице, което
не отговаря на чл. 54, ал. 1, 2 и 7 от ЗОП може да е едноличен собственик на капитала,
да спечели обществена поръчка, чрез дъщерно дружество, след което да се възползва от
публичните средства или като ги прехвърли към дружеството майка или чрез раздаване
на дивиденти или назначавайки себе си за член на управителен или надзорен орган.
Предвид горното при едноличния собственик на капитала е налице хипотеза на
влияние върху дейността на дружеството, който е еквивалентен на този на
управителните и надзорните органи на дружеството.

Нормата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП не е ограничена до правомощията по
закон, а предполага изследване на цялостните взаимоотношения и влияния, които могат
да повлияят на действията на участника в дадена процедура.
Не може да бъде приет и аргумента, че чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП се отнася до
прокуристи и синдици на дружеството. Прокуристите на дружеството са изрично
посочени в т.8 на ал. 2 на същия член, която се отнася до т. 1 и 2 на ал. 1, а не към т. 3.
Колкото до фигурата на синдика и особения й статут, както и несъстоятелността на
дружеството свързана с тази фигура до голяма степен изключва приложението на
нормата на правилника към тази хипотеза. Ако законодателят е имал предвид само
синдика на дружеството, то той би го посочил изрично, а не толкова общо. Самата
формулировка на нормата на т. 3 показва, че са възможни всякакви хипотези на
еквивалентно влияние от страна на различни видове лица, независимо от това каква
длъжност заемат в съответната организация. В противен случай правилникът щеше да
изброи лицата, които са изрично посочени по закон и разпоредбата на т. 3 не би била
необходима. В подкрепа на горното е и разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП „Кандидатите или участниците - при поискване от страна на възложителя, са
длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната
форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на
руганите, в които участват, или длъжностите, които заемат. ”
С оглед на гореизложеното комисията реши да предложи участника „БТК” ЕАД,
гр. София за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т.1 от ЗОП.
КОМИСИЯТА СЛЕД КАТО УСТАНОВИ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
ТЕХНИЧЕСКОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА
ДОПУСНАТИЯ
УЧАСТНИК
ПРИСТЪПИ КЪМ ОЦЕНКАТА МУ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНАТА
МЕТОДИКА:
1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по
критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА ” съгласно чл. 70, ал.
2, т. 3 от ЗОП. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в
съответствие с изискванията на ЗОП.
2. Пликовете с надпис „Предлагани ценови предложения“ - Ценовите
предложения се отварят от комисията в тяхната последователност на постъпване.
Пликовете с ценови предложения на участници, чиито оферти не отговарят на
предварително обявените от Възложителя условия, не се отварят.
3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на
предлаганите от участника условия /цени/ да изпълни обществената поръчка.
Комплексната оценка се формира като сбор от получените точки по отделните
показатели за оценка.

4. Показателите и относителна им тежест в комплексната оценка са описани в
настоящата документация:
5. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие че и цените са еднакви комисията провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно чл. 58,
ал. 3 от ППЗОП, когато тази оферта не може да се определи по описания по-горе ред,
като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на публичния
жребий и могат да изпратят упълномощени представители.
6. Критерият се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително
обявените от възложителя условия.
7. Оценяването на офертите се извършва по методика, в която са определени
показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по
всеки показател, включително допустимите за него стойности в цифрово изражение и
оценката му в предварително определени граници.
8. Цените, предложени от участниците, трябва да бъдат посочени в лева, без ДДС,
до третия знак след десетичната запетая. Участникът трябва да предложи цени, не пониски от регламентираните от КРС към съответното направление.

Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най изгодиото предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с
число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател.
Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се
получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули
с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички
показатели е най-изгодно ценово предложение ”К”, на базата на която се получава
класирането на отделните участници. Участникът събрал най - много точки се класира
на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.
За обособена позиция 1:
Крайната оценка К - максимален брой точки - 100 т. се изчислява по следната
формула:
Комплексната оценка К се изчислява по следната формула:
К = К1 + К2, където:
К1 - Икономически показател на фиксирана телефонна услуга - с максимален
брой точки 68, който включва следните подпоказатели - K l.l + К1.2 + К1.3 + К1.4 +
К1.5 + К1.6 + К1.7 + К1.8,
К2 - Технически показател на фиксираната телефонна услуга - с максимален брой
точки 32, който включва следните подпоказатели - К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 + К2.5+
К2.6, където:
№

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1

2

3

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 1

К 1.1

Участник предложил месечна абонаментна такса равна
или по-малка от 4,50 лв., получава максимален брой
точки (10 т.), а всеки следващ участник, предложил
цена по-висока от 4,50 лв. получава с 50% по-малко
точки от предходния участник предложил по-ниска
цена от неговата оферта.

10 т.

Месечна абонаментна такса за Тарифа 2

К 1.2

Участник предложил месечна абонаментна такса равна
или по-малка от 6,00 лв., получава максимален брой
точки (10 т.), а всеки следващ участник предложил цена
по-висока от 6,00 лв. получава с 50% по-малко точки от
предходния участник предложил по-ниска цена от
неговата оферта.

10 т.

Месечна абонаментна такса за Тарифа 3 с включени
5 GB Интернет трафик на максимална скорост

К 1.3

Участник предложил месечна абонаментна такса равна
или по-малка от 12,00 лв., получава максимален брой
точки (10 т.), а всеки следващ участник предложил цена
по-висока от 12,00 лв. получава с 50% по-малко точки
от предходния участник предложил по-ниска цена от
неговата оферта.

10 т.

Месечна абонаментна такса за Тарифа 4 с включени
10 GB Интернет трафик на максимална скорост

К 1.4

К 1.5

Участник предложил месечна абонаментна такса равна
или по-малка от 30,00 лв., получава максимален брой
точки (10 т.), а всеки следващ участник предложил цена
по-висока от 30,00 лв. получава с 50% по-малко точки
от предходния участник предложил по-ниска цена от
неговата оферта.
Цена на минута разговор към всички национални
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след
изчерпване на безплатните минути за Тарифа 1
Участник предложил цена равна или по-малка от 0,18
лв./мин., получава максимален брой точки (7 т.), а
всеки следващ участник предложил цена по-висока от

10 т.

7 т.

0,18 лв. получава с 50% по-малко от предходния
участник предложил по - ниска цена от неговата
оферта.

Цена на минута разговор към всички национални
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след
изчерпване на безплатните минути за Тарифа 2

К 1.6

Участник предложил цена равна или по-малка от 0,13
лв./мин., получава максимален брой точки (7 т.), а
всеки следващ участник предложил цена по-висока от
0,13 лв. получава с 50% по-малко от предходния
участник предложил по-ниска цена от неговата оферта.

7 т.

Цена на минута разговор към всички национални
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след
изчерпване на безплатните минути за Тарифа 3
К 1.7

Участник предложил цена равна или по-малка от 0,07
лв./мин., получава максимален брой точки (7 т.), а
всеки следващ участник предложил цена по-висока от
0,07 лв. получава с 50% по-малко от предходния
участник предложил по-ниска цена от неговата оферта.

7 т.

Цена на минута разговор към всички национални
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след
изчерпване на безплатните минути за Тарифа 4
Участник предложил най-ниска цена за К8 получава
максимален брой точки (7 т.), а всеки следващ участник
получава с 50% по-малко от предходния участник
предложил по - ниска цена от неговата оферта.
К 1.8

Изпълнителят предоставя цени по следните
направления: мобилна мрежа на Мобилтел, мобилна
мрежа на Теленор, мобилна мрежа на Виваком и
всички национални фиксирани мрежи, които ще се
прилагат за Тарифа 4.
Цена на минута разговор към всички национални
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след
изчерпване на безплатните минути за Тарифа 4 се
изчислява съобразно относителния дял на съответния

7 т.

оператор на база потреблението, реализирано
Възложителя към съответните направления
последните 6 месеца, както следва:

от
за

- Към абонати на мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД 63.9%
- Към абонати на мобилната мрежа на Теленор
България ЕАД - 13,7%
- Към абонати на мобилната мрежа на БТК ЕАД 19,9%
- Към абонати на всички национални фиксирани мрежи
- 2,5%
Съответно се изчислява по следната формула:
К8 = Ц бт к х 0.199 + Цтб. х 0.137 + Цмтел х 0.639+
Ц ф и к сх 0.025
Цбтк — предложена цена за една минута разговор с
абонат на мобилната мрежа на БТК ЕАД.
Цтб — предложена цена за една минута разговор с
абонат на мобилната мрежа на Теленор България ЕАД
Цмтел — предложена цена за една минута разговор с
абонат на мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД
Цмтел — предложена цена за една минута разговор с
абонат на национални фиксирани мрежи
Предложените цени да са посочени до трети знак след
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от
цените регламентирани от КРС към съответното
направление. Участник, който предложи цена по-ниска
от регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от
участие.

К 2.1

Брой включени минути за национални разговори
извън групата към всички национални мобилни,
национални фиксирани мрежи за Тарифа 1
Участник предложил 100 или повече включени минути,

6 т.

получава максимален брой точки (6 т.), а всеки
предложил по-малко от 100 минути получава с 50% помалко точки от предходния участник предложил п оголям брой минути от неговата оферта.
Брой включени минути за национални разговори
извън групата към всички национални мобилни,
национални фиксирани мрежи за Тарифа 2
К 2.2

Участник предложил 200 или повече включени минути,
получава максимален брой точки (6 т.), а всеки
участник предложил по-малко от 200 минути получава
с 50% по-малко точки от предходния участник
предложил по - голям брой минути от неговата оферта.

6 т.

Брой включени минути за национални разговори
извън групата към всички национални мобилни,
национални фиксирани мрежи за Тарифа 3
К 2.3

Участник предложил 1000 или повече включени
минути, получава максимален брой точки (6 т.), а всеки
следващ участник предложил по-малко от 1000 минути
получава с 50% по-малко точки от предходния
участник предложил по-голям брой минути от неговата
оферта.

6 т.

Брой включени минути за разговори извън групата
към всички национални мобилни, национални
фиксирани мрежи за Тарифа 4
К 2.4

Участник предложил 10 000 минути, получава
максимален брой точки (6 т.), а всеки следващ участник
предложил по-малко от 10 000 минути получава с 50%
по-малко точки от предходния участник предложил поголям брой минути от неговата оферта.

6 т.

Брой включени минути за международни разговори
към държави от ЕС, САЩ и Канада за Тарифа 3
К 2.5

Участник предложил 200 минути, получава максимален
брой точки (4 т.), а всеки следващ участник предложил
по-малко от 200 минути получава с 50% по-малко
точки от предходния участник предложил по-голям
брой минути от неговата оферта.

4 т.

Брой включени минути за международни разговори
към държави от ЕС, САЩ и Канада за Тарифа 4
К 2.6

Участник предложил 400 минути, получава максимален
брой точки (4 т.), а всеки следващ участник предложил
по-малко от 400 минути получава с 50% по-малко
точки от предходния участник предложил по-голям
брой минути от неговата оферта.

4 т.

Указания:

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до трети знак след
десетичната запетая.
Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички
показатели за Крайната оценка (К). Офертата, получила най-висока оценка К, се
класира на първо място.
Възложителят няма да разглежда предложения, които съдържат
такси/комисионни, които са извън параметрите на методиката за оценка.

Забележка:
Кандидатите задължително предлагат по 44 640 минути месечно на СИМ
карта за безплатни разговори в групата на Възложителя.
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се
използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите
случаи).
Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени
и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва
съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При
разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема
записът с думи.
Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви
стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.
В случай, че две или повече оферти са на първо място с равен брой точки се
прилага правилата на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.
За позиция 2
Комплексната оценка К се изчислява по следната формула:

К = К1 х 60 % + К2 х 40%, където:
К1 - Икономически показател на фиксирана телефонна услуга - с максимален
брой точки 100 и с тежест 60 % на показателя в крайната оценка
К1= Ф1+Ф2+ФЗ+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8+Ф9+Ф10
К2 - Технически показател на фиксираната телефонна услуга - с максимален
брой точки 100 и с тежест 40 % на показателя в крайната оценка
К2=Т 1+Т2+ТЗ+Т 4+Т 5+Т 6

Показатели,

Максимален
брой точки

I. Икономически показател на фиксирана телефонна услуга - К1,
компоненти:

100т.

Цена на месечна абонаментна такса за 1 (един) прав телефонен пост Ф1

10 т.

Цена на минута за селищни разговори към всички национални
фиксирани мрежи от 1 (един) прав телефонен пост, след изчерпване на
безплатните минути - Ф2

10 т

Цена на минута за междуселищни разговори към всички национални
фиксирани оператори от 1 (един) прав телефонен пост, след изчерпване
на безплатните минути - ФЗ

10 т

Цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN BRI линия - Ф4

10 т

Цена на минута за селищни разговори към всички национални
фиксирани оператори от 1 (една) ISDN BRI линия, след изчерпване на
безплатните минути - Ф5

10 т

Цена на минута за междуселищни разговори към всички национални
фиксирани оператори от 1 (една) ISDN BRI линия, след изчерпване на
безплатните минути - Ф6

10 т

Цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN PRI линия - Ф7

10 т

Цена на минута за селищни разговори към всички национални
фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI линия, след изчерпване на
безплатните минути - Ф8

10 т

Цена на минута за междуселищни разговори към всички национални
фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI линия, след изчерпване на

10 т

безплатните минути - Ф9
Цена на минута за международни разговори към всички международни
направления в ЕС, след изчерпване на безплатните минути - Ф10
II. Технически показател на фиксираната телефонна услуга - К2,
компоненти:

10 т

100 т.

Енергонезависимост на услугата ISDN PRI и POTS - Т1

19 т.

Включени безплатни минути за селищни и междуселищни разговори
към всички национални фиксирани оператори на 1 (един) прав
телефонен пост. Минимално оценявани минути - 100 Т2

15 т.

Включени безплатни минути за селищни и междуселищни разговори
към всички национални фиксирани оператори на 1(една) ISDN BRI
линия. Минимално оценявани минути - 1000 ТЗ

15 т.

Включени безплатни минути за селищни и междуселищни разговори
към всички национални фиксирани оператори на 1(една) ISDN PRI
линия. Минимално оценявани минути - 3000 Т4

15 т.

Включени безплатни минути за международни разговори към всички
международни направления в ЕС, общо за всички линии (POTS, ISDN
BRI, ISDN PRI). Минимално оценявани минути - 50 Т5

15 т.

Възможност за използване на предоставената услуга за предаване
на факсимилни съобщения - Т6

21 т.

Технически показател на фиксираната телефонна услуга К2, максимален брой
точки -1 0 0 т.
Класирането по този показател се изчислява по следната формула:
К2= Т1+Т2 +ТЗ+Т 4+Т 5+Т 6, където:

Компоненти
Енергонезависимост
на услугата ISDN
PRI и PO TS- Т 1

Указания за определяне на оценката
До 19 точки
Представено е техническо предложение, което
предлага обезпечаване на енергонезависимост
чрез дистанционно захранване през собствената

19 т.

мрежа на участника;
Представено е техническо предложение, което
предлага обезпечаване на енергонезависимост
чрез използване на UPS;

10 т.

Представено е техническо предложение, което
предлага обезпечаване на енергонезависимост
по друг, различен от оценяваните по-горе
способа;

1 т.

До 15 точки
Оферта, съдържаща предложение с най-голям брой безплатни
минути за селищни и междуселищни разговори към всички
национални фиксирани оператори на 1 (един) прав телефонен
пост, получава 15 точки. За останалите предложения, оценката се
получава по следната формула:
Т2= T2i/ T2max х 15, където:
Включени безплатни
минути за селищни
и
междуселищни
разговори
към
всички национални
фиксирани
оператори
на
1
(един)
прав
телефонен пост —
Т2

Т 2 т а х - най-голям брой предложени безплатни минути за
селищни и междуселищни разговори към всички национални
фиксирани оператори на 1 (един) прав телефонен пост;
T2i е броят предложени безплатни минути за селищни и
междуселищни разговори към всички национални фиксирани
оператори на 1 (един) прав телефонен пост, съдържащи се в
оценяваната оферта;
15 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: Предложеният от участниците брой безплатни
минути за селищни и междуселищни разговори към всички
национални фиксирани оператори на 1 (един) прав телефонен
пост не трябва да бъде по-малък от 100. Участник, предложил
безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към
всички национални фиксирани оператори на 1 (един) прав
телефонен пост по-малък от 100, ще бъде предложен за
отстраняване. Максималният оценяван брой минути е 300.

До 15 точки
Включени безплатни
минути за селищни Оферта, съдържаща предложение с най-голям брой безплатни
и
междуселищни минути за селищни и междуселищни разговори към всички
разговори
към национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN BRI линия,

всички национални получава 15 точки. За останалите предложения, оценката се
фиксирани
получава по следната формула:
оператори
на
1
Т3= T3i/ ТЗтах х 15, където:
(една) ISDN BRI
линия - ТЗ.
ТЗшах - най-голям брой предложени безплатни минути за
селищни и междуселищни разговори към всички национални
фиксирани оператори на 1 (една) ISDN BRI линия;
T3i е броят предложени безплатни минути за селищни и
междуселищни разговори към всички национални фиксирани
оператори на 1 (една) ISDN BRI линия, съдържащи се в
оценяваната оферта;
15 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: Предложеният от участниците брой безплатни
минути за селищни и междуселищни разговори към всички
национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN BRI линия не
трябва да бъде по-малък от 1000. Участник, предложил
безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към
всички национални фиксирани оператори на 1(една) ISDN BRI
линия, по-малък от 1 000 ще бъде предложен за отстраняване.
Максималният оценяван брой минути е 3000.
До 15 точки

Включени безплатни
минути за селищни
и
междуселищни
разговори
към
всички национални
фиксирани
оператори
на
1
(една) ISDN PRI
линия - Т4.

Оферта, съдържаща предложение с най-голям брой безплатни
минути за селищни и междуселищни разговори към всички
национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI линия,
получава 15 точки. За останалите предложения, оценката се
получава по следната формула:
Т4= Т41/ Т4шах х 15, където:

Т 4 т ах - най-голям брой предложени безплатни минути за
селищни и междуселищни разговори към всички национални
фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI линия;
T4i е броят предложени безплатни минути за селищни и
междуселищни разговори към всички национални фиксирани
оператори на 1 (една) ISDN PRI линия, съдържащи се в
оценяваната оферта;

15 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: Предложеният от участниците брой безплатни
минути за селищни и междуселищни разговори към всички
национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI линия не
трябва да бъде по-малък от 3 000. Участник, предложил
безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към
всички национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI
линия, по-малък от 3 000 ще бъде предложен за отстраняване.
Максималният оценяван брой минути е 8000.
До 15 точки
Оферта, съдържаща предложение с най-голям брой безплатни
минути за международни разговори към всички международни
направления в ЕС, общо за всички линии (POTS, ISDN BRI,
ISDN PRI) получава 15 точки. За останалите предложения,
оценката се получава по следната формула:
Т5= Т51/ Т5тах х 15, където:
Включени безплатни
минути
за
международни
разговори
към
всички
международни
направления в ЕС,
общо
за
всички
линии (POTS, ISDN
BRI, ISDN PRI) - T5

Т 5тах - най-голям брой предложени безплатни минути за
международни
разговори
към
всички
международни
направления в ЕС, общо за всички линии (POTS, ISDN BRI,
ISDN PRI);
T5i е броят предложени безплатни минути за международни
разговори към всички международни направления в ЕС, общо за
всички линии (POTS, ISDN BRI, ISDN PRI);
15 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: Предложеният от участниците брой безплатни
минути за международни разговори към всички международни
направления, общо за всички линии (POTS, ISDN BRI, ISDN
PRI) не трябва да бъде по-малък от 50. Участник, предложил
безплатни минути за международни разговори към всички
международни направления, общо за всички линии (POTS, ISDN
BRI, ISDN PRI), по-малък от 50 ще бъде предложен за
отстраняване. Максималният оценяван брой минути е 100.

Възможност
за
използване
на
предоставената
услуга за предаване

Д о 21 точки
Техническо предложение на участника
предвижда
обменът
на
факсимилни
съобщения през всеки предоставен аналогов

на
факсимилни
съобщения —Т6

порт (POTS или аналогов вътрешен номер от
учрежденската централа на възложителя)да
се осъществява без необходимост от
използване на специално устройство за
адаптиране на сигналите на факсимилните
апарати към мрежата на участника.
Техническото предложение на участника
предвижда
обменът
на
факсимилни
съобщения да е възможен през всеки
предоставен аналогов
порт (POTS или
аналогов вътрешен номер от учрежденската
централа на възложителя) да се осъществява
посредством използване на специално
устройство за адаптиране на сигналите на
факсимилните апарати към мрежата на
участника.

10 точки

К1 - Показател „Цена на фиксирана телефонна услуга” - максимален брой точки 100, Класирането по този критерий се изчислява по следната формула:

К1 - Ф1 + Ф2 + ФЗ + Ф4 + Ф5 + Ф6 + Ф7 + Ф8 + Ф9 + Ф10, където:
Компоненти

Указания за определяне на оценката

Цена
на
месечна
До 10 точки
абонаментна такса за 1
(един) прав телефонен Оферта, съдържаща най-ниска цена на месечна абонаментна
такса за 1 (един) прав телефонен пост, получава 10 точки. За
пост - Ф1
останалите предложения оценката се получава по следната
формула:
Ф1= Ф1тш/ ФП х 10, където:

Ф 1 т т - най-ниска предложена измежду всички оферти цена на
месечна абонаментна такса за 1 (един) прав телефонен пост;
ФП е цена на месечна абонаментна такса за 1 (един) прав
телефонен пост, съдържаща се в оценяваната оферта;
10 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,00

лв. по оценявания показател, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,01 лв.
Цена на минута за
селищни разговори към
всички
национални
фиксирани мрежи от 1
(един) прав телефонен
пост, след изчерпване на
безплатните минути Ф2

До 10 точки
Този показател ще е съобразен с профила на потреблението към
фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно: комисията
изчислява <D2i на участника, чието предложение се оценява като
сбор на произведенията от предложените единични цени по
направление и тежестта на съответното направление по следната
формула:
<D2i = 93.49%*Цбтк+5.14%*Цмтел+0.06%*Цтб+1,31%*Цф,
където:
- Цбтк - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, чието
предложение се оценява;
Цмтел - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД,
чието предложение се оценява;
Цтб - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор България
ЕАД, чието предложение се оценява;
- Цф - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието
предложение се оценява;
*Предложените цени следва да се разпишат с точност до
третия знак след десетичната запетая и не могат да са пониски от регламентираните от КРС към съответното
направление. В случай, че по който и да е от показателите
Цбтк, Цмтел, Цтб или Цф има предложение от 0.000 лева, за
целите на оценката 0.000 се приравнява на 0.00001

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за селищни
разговори към всички национални фиксирани мрежи от 1 (един)
прав телефонен пост, след изчерпване на безплатните минути,
получава 10 точки. За останалите предложения оценката се
получава по следната формула:

Ф2= Ф 2тш / Ф21 х 10, където:

Ф2пип - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена на
минута за селищни разговори към всички национални фиксирани
мрежи от 1 (един) прав телефонен пост, след изчерпване на
безплатните минути;
Ф21 е цена на минута за селищни разговори към всички
национални фиксирани мрежи от 1 (един) прав телефонен пост,
след изчерпване на безплатните минути, изчислена за
оценяваната оферта;
10 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,000
лв. по оценявания показателя, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,00001 лв.
Цена на минута за
междуселищни
разговори към всички
национални
фиксирани
оператори от 1 (един)
прав телефонен пост,
след
изчерпване
на
безплатните минути ФЗ

До 10 точки
Този показател ще е съобразен с профила на потреблението към
фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно: комисията
изчислява Ф31 на участника, чието предложение се оценява, като
сбор на произведенията от предложените единични цени по
направление и тежестта на съответното направление по следната
формула:
Ф31 = 88.84%* Цбтк+9.15 %* Цмтел+0.02 % *Цтб+1.99%* Цф,
където:
- Цбтк - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, чието
предложение се оценява;
Цмтел - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД,
чието предложение се оценява;
Цтб - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор България
ЕАД, чието предложение се оценява;
- Цф - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието

предложение се оценява;
*Предложените цени следва да се разпишат с точност до
третия знак след десетичната запетая и не могат да са пониски от регламентираните от КРС към съответното
направление. В случай, че по който и да е от показателите
Цбтк, Цмтел, Цтб или Цф има предложение от 0.000 лева, за
целите на оценката 0.000 се приравнява на 0.00001

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за
междуселищни разговори към всички национални фиксирани
оператори от 1 (един) прав телефонен пост, след изчерпване на
безплатните минути, получава 10 точки. За останалите
предложения оценката се получава по следната формула:
Ф3= ФЗпнп/ Ф31 х 10, където:

Ф З т т - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена на
минута за междуселищни разговори към всички национални
фиксирани оператори от 1 (един) прав телефонен пост, след
изчерпване на безплатните минути;
Ф31 е цена на минута за междуселищни разговори към всички
национални фиксирани оператори от 1 (един) прав телефонен
пост, след изчерпване на безплатните минути, изчислена за
оценяваната оферта;
10 —максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,000
лв. по оценявания показателя, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,00001 лв.
До 10 точки
Цена
на
месечна
абонаментна такса за 1
Оферта, съдържаща най-ниска цена на месечна абонаментна
(една) ISDN BRI линия такса за 1 (една) ISDN BRI линия, получава 10 точки. За
Ф4
останалите предложения оценката се получава по следната
формула:
Ф4= Ф 4тш / Ф41 х 10, където:

Ф 4 ш т - най-ниска предложена измежду всички оферти цена на
месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN BRI линия;
Ф41 е цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN BRI
линия, съдържаща се в оценяваната оферта;
10 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,00 лв.
по оценявания показателя, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,01 лв.
Цена на минута за
селищни разговори към
всички
национални
фиксирани
оператори
от Цедна) ISDN BRI
линия, след изчерпване на
безплатните минути Ф5

До 10 точки
Този показател ще е съобразен с профила на потреблението към
фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно: комисията
изчислява Ф51 на участника, чието предложение се оценява, като
сбор на произведенията от предложените единични цени по
направление и тежестта на съответното направление по следната
формула:
Ф51 = 93.49% *Цбтк+5.14 % *Цмтел+0.0 6% *Цтб+1.31 % *Ц ф,
където:
- Цбтк - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, чието
предложение се оценява;
Цмтел - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД,
чието предложение се оценява;
Цгтб - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор България
ЕАД, чието предложение се оценява;
- Цф - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието
предложение се оценява;
*Предложените цени следва да се разпишат с точност до
третия знак след десетичната запетая и не могат да са пониски от регламентираните от КРС към съответното
направление. В случай, че по който и да е от показателите
Цбтк, Цмтел, Цтб или Цф има предложение от 0.000 лева, за

целите на оценката 0.000 се приравнява на 0.00001

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за селищни
разговори към всички национални фиксирани оператори от
1(една) ISDN BRI линия, след изчерпване на безплатните минути,
получава 10 точки. За останалите предложения оценката се
получава по следната формула:
Ф5= Ф5пнп/ Ф51 х 10, където:

Ф 5 т т - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена на
минута за селищни разговори към всички национални фиксирани
оператори от 1(една) ISDN BRI линия, след изчерпване на
безплатните минути;
®5i е цена на минута за селищни разговори към всички
национални фиксирани оператори от 1(една) ISDN BRI линия,
след изчерпване на безплатните минути, изчислена за
оценяваната оферта;
10 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,000
лв. по оценявания показателя, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,00001 лв.
Цена на минута за
междуселищни
разговори към всички
национални
фиксирани
оператори от 1(една)
ISDN BRI линия, след
изчерпване
на
безплатните минути Ф6

До 10 точки
Този показател ще е съобразен с профила на потреблението към
фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно: комисията
изчислява 0 6 i на участника, чието предложение се оценява, като
сбор на произведенията от предложените единични цени по
направление и тежестта на съответното направление по следната
формула:
0 6 i = 88.84% *Цбтк+9.15 % *Цмте л+0.0 2% *Цтб+1,99%*Цф,
където:
- Цбтк - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, чието
предложение се оценява;
Цмтел - конкретното предложение на участника за минута

разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД,
чието предложение се оценява;
Цгтб - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор България
ЕАД, чието предложение се оценява;
- Цф - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието
предложение се оценява;
*Предложените цени следва да се разпишат с точност до
третия знак след десетичната запетая и не могат да са пониски от регламентираните от КРС към съответното
направление. В случай, че по който и да е от показателите
Цбтк,Цмтел,Цтб или Цф има предложение от 0.000 лева, за
целите на оценката 0.000 се приравнява на 0.00001

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за
междуселищни разговори към всички национални фиксирани
оператори от 1(една) ISDN BRI линия, след изчерпване на
безплатните минути, получава 10 точки. За останалите
предложения, оценката се получава по следната формула:
Ф6= Фбтш/ Ф61 х 10, където:

Ф б т т - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена на
минута за междуселищни разговори към всички национални
фиксирани оператори от 1(една) ISDN BRI линия, след
изчерпване на безплатните минути;
Ф61 е цена на минута за междуселищни разговори към всички
национални фиксирани оператори от 1(една) ISDN BRI линия,
след изчерпване на безплатните минути, изчислена за
оценяваната оферта;
10 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,000
лв. по оценявания показателя, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,00001 лв.

Цена
на
месечна
До 10 точки
I
абонаментна такса за 1
(една) ISDN PRI линия - Оферта, съдържаща най-ниска цена на месечна абонаментна
такса за 1 (една) ISDN PRI линия, получава 10 точки. За
Ф7
останалите предложения оценката се получава по следната
формула:
Ф7= Ф 7тю / Ф71 х 10, където:

Ф 7 т т - най-ниска предложена измежду всички оферти цена на
месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN PRI линия;
Ф71 е цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN PRI
линия, съдържаща се в оценяваната оферта;
10 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,00
лв. по оценявания показателя, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,01 лв.
Цена на минута за
селищни разговори към
всички
национални
фиксирани
оператори
от 1(една) ISDN PRI
линия, след изчерпване на
безплатните минути Ф8

До 10 точки
Този показател ще е съобразен с профила на потреблението към
фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно: комисията
изчислява Ф81 на участника, чието предложение се оценява, като
сбор на произведенията от предложените единични цени по
направление и тежестта на съответното направление по следната
формула:
Ф81 = 93.49%*Цбтк+5.14%*Цмтел+0.06%*Цтб+1.31%*Цф,
където:
- Цбтк - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, чието
предложение се оценява;
Цмтел - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД,
чието предложение се оценява;
Цгтб - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор България
ЕАД, чието предложение се оценява;

- Цф - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието
предложение се оценява;
*Предложените цени следва да се разпишат с точност до
третия знак след десетичната запетая и не могат да са пониски от регламентираните от КРС към съответното
направление. В случай, че по който и да е от показателите
Цбтк, Цмтел, Цтб или Цф има предложение от 0.000 лева, за
целите на оценката 0.000 се приравнява на 0.00001

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за селищни
разговори към всички национални фиксирани оператори от
1(една) ISDN PRI линия, след изчерпване на безплатните минути,
получава 10 точки. За останалите предложения, оценката се
получава по следната формула:
Ф8= Ф8тш/ 0 8 i х 10, където:

Ф 8 т т - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена на
минута за селищни разговори към всички национални фиксирани
оператори от 1(една) ISDN PRI линия, след изчерпване на
безплатните минути;
Ф81 е цена на минута за селищни разговори към всички
национални фиксирани оператори от 1(една) ISDN PRI линия,
след изчерпване на безплатните минути, изчислена за
оценяваната оферта;
10 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,000
лв. по оценявания показателя, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,00001 лв.
До 10 точки
Цена на минута за
междуселищни
Този показател ще е съобразен с профила на потреблението към
разговори към всички
фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно комисията изчислява
национални
фиксирани
0 3 i на участника, чието предложение се оценява, като сбор на
оператори от 1 (една)
произведенията от предложените единични цени по направление
ISDN PRI линия, след
и тежестта на съответното направление по следната формула:
изчерпване
на

безплатните минути
Ф9

<t>9i = 88.84%*Цбтк+9.15%*Цмтел+0.02%*Цтб+1.99%*Цф,
където:
- Цбтк - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, чието
предложение се оценява;
Цмтел - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД,
чието предложение се оценява;
Цгтб - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор България
ЕАД, чието предложение се оценява;
- Цф - конкретното предложение на участника за минута
разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието
предложение се оценява;
*Предложените цени следва да се разпишат с точност до
третия знак след десетичната запетая и не могат да са пониски от регламентираните от КРС към съответното
направление. При неспазване на изискването предложението на
участника получава 0 точки по показателя. В случай, че по
който и да е от показателите Цбтк, Цмтел, Цтб или Цф има
предложение от 0.000 лева, за целите на оценката 0.000 се
приравнява на 0.00001

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за
междуселищни разговори към всички национални фиксирани
оператори от 1(една) ISDN PRI линия, след изчерпване на
безплатните минути, получава 10 точки. За останалите
предложения оценката се получава по следната формула:
Ф9= Ф 9 т т / Ф91 х 10, където:

Ф 9 т т - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена на
минута за междуселищни разговори към всички национални
фиксирани оператори от 1(една) ISDN PRI линия, след
изчерпване на безплатните минути;
®9i е цена на минута за междуселищни разговори към всички
национални фиксирани оператори от 1(една) ISDN PRI линия,

след изчерпване на
оценяваната оферта;

безплатните

минути,

изчислена

за

10 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,000
лв. по оценявания показателя, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,01лв.
Цена на минута за
международни разговори
към
всички
международни
направления, общо за
всички
линии
(POTS, ISDN BRI, ISDN
PRI), след изчерпване на
безплатните минути Ф10

До 10 точки
Оферта, съдържаща най-ниска цена на минута за международни
разговори към всички международни направления в ЕС, общо за
всички линии (POTS,ISDN BRI, ISDN PRI), след изчерпване на
безплатните минути, получава 10 точки. За останалите
предложения оценката се получава по следната формула:
Ф10= ФЮпйп/ ФШ х 10, където:

ФЮшш - най-ниска предложена измежду всички оферти цена на
минута за международни разговори към всички международни
направления, общо за всички линии (POTS, ISDN BRI, ISDN
PRI), след изчерпване на безплатните минути;
Ф1(И е цена на минута за международни разговори към всички
международни направления, общо за всички линии (POTS,ISDN
BRI, ISDN PRI), след изчерпване на безплатните минути;
10 - максималният брой точки по този компонент.
Забележка: В случай че участник е предложил цена от 0,00
лв. по оценявания показателя, то предложената от него цена за
целите на методиката ще бъде приравнена от комисията на
0,01 лв.

На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма
стойност на комплексната оценка.
ЗАБЕЛЕЖКА! Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до трети знак след
десетичната запетая.
У В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска
цена. При условие че и цените са еднакви комисията провежда публично жребий за

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно чл.
58, ал. 3 от ППЗОП, когато тази оферта не може да се определи по описания по-горе
ред, като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на
публичния жребий и могат да изпратят упълномощени представители.
У Критерият се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително
обявените от възложителя условия.
У Оценяването на офертите се извършва по методика, в която са определени
показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по
всеки показател, включително допустимите за него стойности в цифрово изражение
и оценката му в предварително определени граници.
> Цените, предложени от участниците, трябва да бъдат посочени в лева, без ДДС, до
третия знак след десетичната запетая. Участникът трябва да предложи цени, не пониски от регламентираните от КРС към съответното направление.

В случай, че две или повече оферти са на първо място с равен брой точки се
прилага правилата на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.
II. Оферта с вх. №5300 - 4066 - 6/05.10.2016 г. в 15:47 часа на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД,
адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш” №1, тел.: 0882204652, факс:
024857907, e-mail: bids@mobiltel.bg. Позиция №1:
Участникът е предложил следните предложения подлежащи на оценка в
техническото си предложение:
1.1. Предлаганите от нас брой включени минути за национални разговори извън
групата към всички национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифа 1 е
100 /сто/ минути.
1.2 Предлаганите от нас брой включени минути за национални разговори извън
групата към всички национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифа 2 е
200 /двеста/ минути.
1.3 Предлаганите от нас брой включени минути за национални разговори извън групата
към всички национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифа 3 е 1000
/хиляда/ минути.
1.4 Предлаганите от нас брой включени минути за разговори извън групата към всички
национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифа 4 10000 /десет хиляди/
минути.
1.5 Предлаганите от нас брой включени минути за международни разговори към
държави от ЕС, САЩ и Канада за Тарифа 3 е 200 /двеста/ минути.

1.6 Предлаганите от нас брой включени минути за международни разговори към
държави от ЕС, САЩ и Канада за Тарифа 4 е 400 /четиристотин/ минути.
Съгласно методиката за оценка предложението на участника се оценява по следния
начин:
По показател К2.1 - 6 т.;
По показател К2.2 - 6 т.;
По показател К2.3 - 6 т.;
По показател К2.4 - 6 т.;
По показател К2.5 - 4 т.;
По показател К2.6 - 4 т.;
К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 + К2.5+ К2.6 = максималния брой точки - 32.

Комисията завърши своята работа в 11:30 часа и насрочи следващо заседание за
16.11.16 г., когато ще бъде отворен пликът с ценовите параметри на допуснатият
участник, за което да бъде публикувано съобщение в профила на купувача съгласно чл.
57, ал. 3 от ППЗОП.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павел Христов - Главен^^ейерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
.....................................................

.С.-1...................................................................................................................................................

2. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

