
ПРОТОКОЛ №2 

Днес 26.09.2017 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията 
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1524/08.09.2017 г. на Кмета на 
Община Велико Търново и изменена със Заповед № РД 22-1621/26.09.2017 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, продължи с разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание 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" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0043 и публикувано 
обявление от дата 16.08.2017г. с ID 800989 в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/517/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и 
отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново; 

2. Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция ОП в Община Велико Търново; 

Със заповед Заповед № РД 22-1621/26.09.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново членът на комисията Павел Христов - Началник отдел ИТО в Община Велико 
Търново е заместен от инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел ИТО в Община 
Велико Търново, който подписа декларация по чл. чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и 
ал. 13 от ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 
пристигналите допълнителни документи и информация изисквани от участниците 
съгласно чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП. 

В срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е пристигнал отговор от „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД (БТК) с №5300-789-12/19.09.2017 г., който 
съдържа: 

1. Приложно писмо - 1 стр.; 

2. ЕЕДОП, подписан и подпечата, от Атанас Добрев - Главен изп. директор на 
БТК - 18 стр. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/517/


След като разгледа постъпилите документи комисията прецени,ч е участникът е 
представил изисканото от него и покрива поставените критерии за подбор и лично 
състояние. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участниците относно съответствието има с условията на поръчката и оценка на 
направените предложения по следната методика: 

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, който включва 

следните подпоказатели - Kl . l + К1.2 + К1.3 + К1.4 + К1.5 + К1.6, 
К1 -е с максимален брой точки 54. 

К2 - Технически показател на фиксираната телефонна, който включва следните 
подпоказатели - К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 + К2.5, където: 
К2 е с максимален брой точки 46. 

№ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 
1 2 3 

К 1.1 

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 1 
Участник предложил месечна абонаментна такса равна 
или по-малка от 5,00 лв., получава максимален брой 
точки (8 т.), а всеки следващ участник, предложил цена 
по-висока от 5,00 лв. получава с 50% по-малко точки от 
предходния участник предложил по-ниска цена от 
неговата оферта. 

8 т. 

К 1.2 

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 2 с 
включени 5 GB Интернет трафик на максимална 
скорост 
Участник предложил месечна абонаментна такса равна 
или по-малка от 10,00 лв., получава максимален брой 
точки (8 т.), а всеки следващ участник предложил цена 
по-висока от 10,00 лв. получава с 50% по-малко точки 
от предходния участник предложил по-ниска цена от 
неговата оферта. 

8 т. 

К 1.3 

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 3 с 
включени 10 GB Интернет трафик на максимална 
скорост 
Участник предложил месечна абонаментна такса равна 
или по-малка от 20,00 лв., получава максимален брой 
точки (8 т.), а всеки следващ участник предложил цена 
по-висока от 20,00 лв. получава с 50% по-малко точки 
от предходния участник предложил по-ниска цена от 

8 т. 



неговата оферта. 

К 1.4 

Цена на минута разговор към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 
1 
Участник предложил цена равна или по-малка от 0,10 
лв./мин., получава максимален брой точки (8 т.), а 
всеки следващ участник предложил цена по-висока от 
0,10 лв. получава с 50% по-малко от предходния 
участник предложил по-ниска цена от неговата оферта. 

8 т. 

К 1.5 

Цена на минута разговор към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 
2 
Участник предложил цена равна или по-малка от 0,05 
лв./мин., получава максимален брой точки (8 т.), а 
всеки следващ участник предложил цена по-висока от 
0,05 лв. получава с 50% по-малко от предходния 
участник предложил по-ниска цена от неговата оферта. 

8 т. 

К 1.6 

Цена на минута разговор към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 
3 
Участник предложил най-ниска цена за К6 получава 
максимален брой точки (14 т.), а всеки следващ 
участник получава с 50% по-малко от предходния 
участник предложил по - ниска цена от неговата 
оферта. 
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 Тарифен план 3. 
Цена на минута разговор към всички национални мобилни 
мрежи, национални фиксирани мрежи след изчерпване на 
безплатните минути за Тарифен план 3 се изчислява 
съобразно относителния дял на съответния оператор на база 
потреблението, реализирано от Възложителя към съответните 
направления за последните 6 месеца, както следва: 

- 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% 

14 т. 



Съответно се изчислява по следната формула: 

К1.6 = Цбткх 0.199 + Цтб. х 0.137 + Цмтелх 0.639+Цфиксх 

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 
определените разходнориентирани цени по 
съответните направления, съгласно решения на КРС. 
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 Тарифен план 1 
Участник предложил 200 или повече включени минути, 
получава максимален брой точки (8 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. 

8т. 

К 2.2. 

Брой включени минути за национални разговори 
извън групата към всички национални мобилни, 
национални фиксирани мрежи за Тарифен план 2 
Участник предложил 2000 или повече включени 
минути, получава максимален брой точки (8 т.), а всеки 
следващ участник предложил по-малко от 2000 минути 
получава с 50% по-малко точки от предходния 
участник предложил по-голям брой минути от неговата 
оферта. 

8 т. 

К 2.3. 

Брой включени минути за разговори извън групата 
към всички национални мобилни, национални 
фиксирани мрежи за Тарифен план 3 
Участник предложил 10 000 минути, получава 
максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ 
участник предложил по-малко от 10 000 минути 
получава с 50% по-малко точки от предходния 
участник предложил по-голям брой минути от неговата 

10 т. 



оферта. 

К 2.4. 

Брой включени минути за международни разговори 
към държави от ЕС, САЩ и Канада за Тарифен 
план 2 
Участник предложил 200 минути, получава максимален 
брой точки (10 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. 

10 т. 

К 2.5. 

Брой включени минути за международни разговори 
към държави от ЕС, САЩ и Канада за Тарифен 
план 3 
Участник предложил 400 минути, получава максимален 
брой точки (10 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. 

10 т. 

Участниците по обособена позиция 1 могат да предлагат и допълнителни 
преференции, извън критериите за оценка по методиката. 

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. 

За обособена позиция 2 

„Комплексна оценка" - (КО), като сума от индивидуалните оценки на всеки 
един от предварително определените показатели се изчислява по следната формула: 

Крайната оценка (КО = 100 т.) се изчислява по следната формула: КО=К+Т 
К - Икономически показател на фиксирана телефонна услуга, е с максимален брой 
точки - 30 



К = К1 +К2 + КЗ, 
Т - Технически показател на фиксираната телефонна услуга е с максимален брой точки 
-70 
Т= Т1 + Т2 + ТЗ, където: 

№ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 
МАКСИМАЛЕ 

И БРОЙ 
ТОЧКИ 

Месечна абонаментна такса за 216 броя обикновенни 
телефонни поста и 2 ISDN BRA поста. 

К1 

У частник предложил най-ниската цена, получава 
максимален брой точки, всички останали предложения се 
оценяват по формулата: 

Цма min 
л 1 - 5 х където: 

Цма{п) 

Цмшшп е най-ниската предложена цена измежду участниците 
по показателя; 
Цма(п) е предложена цена от участника, чието предложение се 
оценява. 

5 

К2 

Цена на еднократна такса за първоначално 
предоставяне за 216 броя обикновенни телефонни поста 
и 2 ISDN BRA поста. 

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 
максимален брой точки, а всички останали участници се 
оценяват по формулата: 

К2 = 1 5 х ^ Ш Ш .където: 
Ц(п) 

Ц т т е най-ниската предложена цена измежду участниците по 
показателя; 
Ц(п) е цената на участника, чието предложение се оценява. 

15 

Цена за минута разговор с абонат на фиксирана мрежа 
в РБ. 

КЗ 

Показателят е съобразен с профила на потребление на 
Възложителя, а именно: 
85.35% за разговори с абонати на фиксираната мрежа на БТК 
ЕАД 
12.48% за разговори с абонати на фиксираната мрежа на 
Мобилтел ЕАД 
1.05% за разговори с абонати на фиксираната мрежа на 
Теленор България ЕАД 
1.12% за разговори с абонати на други фиксирани мрежи в 
РБ 

Всеки участник следва да предложи цена съобразена с 
разхода си към съответното направление на пазарите на 

10 



едро и дребно и определените за разходоориентирани 
цени в пазара на едро от компетентните регулаторни 
органи в РБ: 

Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на 
БТК ЕАД(Цбтк) 
Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на 
Мобилтел ЕАД(Цмтел) 
Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на 
Теленор България ЕАД(Цтб) 
Цена за минута разговор с абонат на други фиксирани мрежи 
в РБ(Цдф) 

Комисията изчислява за Ц(п) на всеки участник по 
формулата: 
Ц(п)=85.35%*Цбтк+12.48%*Цмтел+1.05%*Цтб+ 1.12%*Цдф 

У частник за когото е изчислена най-ниската цена Ц(п), 
получава максимален брой точки, всички останали 
предложения се оценяват по формулата: 

^ 1Л Ц min 
л З - 1 0 х .където: 

Ц 0 ) 
Цгшп е най-ниската предложена цена измежду участниците по 
показателя; 
Ц(п) е предложена цена от участника, чието предложение се 
оценява. 

Т1 

Брой включени минути в предлаганата месечна 
абонаментна такса за разговори с абонати на фиксирани 
мрежи в РБ 
^Максималният оценяван брой минути е 44640. 
У частник, предложил най-голям брой минути, но не повече от 
44640, получава максимален брой точки, всички останали 
предложения се оценяват по формулата: 

ГЛ оГ, Бм(п) 
л ч - зил където: 

Ьм max 
Бм max е най-големият предложен брой включени минути 
измежду участниците по показателя; 
Ца(п) е предложен брой включени минути от участника, чието 
предложение се оценява. 

30 

Т2 

Оценка на предложението за енергонезависимост 
- При заявена възможност и доказано изпълнение на 
възможност за осигуряване на енергонезависимост чрез 
UPS устройство или еквивалентно, участникът получава 
10 точки; 
- При заявена възможност и доказано изпълнение на 
възможност за осигуряване на енергонезависимост чрез 

20 



дистанционно захранване до адрес на Възложителя, 
участникът получава 20 точки. 
*3а доказателства ще се приемат: информация за ползван 
метод, по който се осигурява енергонезависимост, ползвана 
технология и медия. Предоставените доказателства ще се 
разглежда в тяхната цялост, логическата и технологичната 
им взаимна свързаност. 

ТЗ 

Оценка на предложението за възможността за 
изпращане и или получаване на факсимилни 
съобщения. 
При оценката на предложенията по този показател се 
отчита съответствието носещо повече точки на 
участника. 

При заявена възможност за осигуряване на 
възможността за изпращане и или получаване на 
факсимилни съобщения чрез преобразуване на сигналите, 
участникът получава 10 точки; 
- При заявена и доказана възможност за осигуряване на 
възможността за изпращане и или получаване на 
факсимилни съобщения без преобразуване на сигналите, 
участникът получава 20 точки; 

*3а доказателства ще се приема информация за ползван 
метод, по който се обезпечава възможност за 
осигуряване на възможността за изпращане и или 
получаване на факсимилни съобщения от страна на 
участника, информация за ползвана медия, информация за 
ползвана технология. Предоставените доказателства ще 
се разглежда в тяхната цялост, логическата и 
технологичната им взаимна свързаност. 
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Участниците по обособена позиция 2 могат да предлагат и допълнителни 
преференции, извън критериите за оценка по методиката. 

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до четвърти знак 
след десетичната запетая. 

Неприемливо е предложение с различни цени за разговори в различните 
часове от деня или дни от седмицата. 

Офертите се класират по сумарно получения брой точки, от всички 
показатели за Крайната оценка (КО). Офертата, получила най-висока оценка КО, 
се класира на първо място. 

Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва 
всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. 

Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, 
получават равен брой точки по съответния показател. 



Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в 
съответствие с чл. 58, ал.2, т.1 и т.З от ППЗОП, а именно: 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две 
или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-
изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение по показател К2 за обособена позиция №1, а за 

обособена позиция №2- показател Т. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с чл. 58, ал. 2, т.1 и т.З от ППЗОП. 

I. Оферта с вх. №5300-789-11/07.09.2017 г. в 10:26 часа на „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД (БТК), адрес по регистрация и 
кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе" №115 и, Хермес парк, 
сграда A, VIVACOM Централен офис, лице за контакти: Светла Куклева, факс: 02 
9433444, GSM: 0879 11 22 33, e-mail: bids@vivacom.bg, Позиция №2: 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на 
поставените условия от възложителя. 

Участникът е предложил 44640 мин. по показател Т1 и съгласно методиката 
получава максималния брой точки - 30. 

Участникът е представил информация, че ще осигури енергозависимостта чрез 
дистанционно захранване. Приложена е и подробна информация относно начина на 
захранване на системата, с което се доказва предложението по показател Т2. 
Конкретните начини за осигуряване на енергозависимостта няма да се обсъждат в този 
протокол, тъй като участникът е приложил декларация за конфиденциалност. 

Съгласно методиката за оценка участникът получава максималния брой точки -
20. 

В техническото предложение участникът е посочил, че използваната от него 
технология не налага използване на устройство за адаптиране, като за това е посочена 
необходимата информация доказваща направеното твърдение. Конкретната 
информация доказваща твърдението няма да бъде обсъждана, тъй като участникът е 
приложил декларация за конфиденциалност. 

Поради това, че участникът заявява и доказва, че има възможност да осигури 
изпращане и получаване на факсимилни съобщения без преобразуване на сигналите 
получава максималния брой точки - 20. 

Обща оценка на техническото предложение на участника - 70. 
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II. Оферта с вх. №5300-4066-7/07.09.2017 г. в 15:55 часа на „МОБИЛТЕЛ" ЕАД, 
адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш" №1, тел.: 0882204652, факс: 
024857907, e-mail: bids@mobiltel.bg. Позиция №1: 

Техническото предложение на участника отговаря на условията на възложителя. 

Участникът е направил следните предложения съгласно методиката за участие: 

1. Брой включени минути за национални разговори извън групата към всички 
национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифен план 1 - 200 
минути. Участникът получава максималния брой точки - 8. 

2. Брой включени минути за национални разговори извън групата към всички 
национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифен план 2 -
2000 минути. Участникът получава максималния брой точки - 8. 

3. Брой включени минути за разговори извън групата към всички национални 
мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифен план 3 - 10000 минути. 
Участникът получава максималния брой точки - 10. 

4. Брой включени минути за международни разговори към държави от ЕС, 
САЩ и Канада за Тарифен план 2 - 200 минути. Участникът получава 
максималния брой точки - 10. 

5. Брой включени минути за международни разговори към държави от ЕС, 
САЩ и Канада за Тарифен план 3 - 400 минути. Участникът получава 
максималния брой точки - 10. 

Обща оценка на техническото предложение - 46 точки. 

С извършването на оценката на техническите предложения на участниците 
комисията приключи работа в 15:30 часа и насрочи следващо заседание за 29.09.2017 г. 
от 10:00 часа, на което ще бъдат отворени пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри" на участниците. За целта ще бъдат предприети действия по публикуване на 
съобщение на профила на купувача съгласно чл. 57, ал.З от ППЗОП 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и 
отбранително-мобилизационна подготрвка" в Община Велико Търново; 

• -KJS 
И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново; 

2. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



