ПРОТОКОЛ №3

Днес, 16.10.2019 г. в 10:00 ч., в стая „Нова зала" в сградата на Община Велико
Търново, Комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена
със Заповед №РД 22 - 1611/03.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи
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"; Обособена позиция №3: „Абонамент за
услугата „Free Call" план „План III" посредством сайта www.freecallinc.com" (обособена
позиция №3 е възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание
чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане), с уникален номер 000732019-0050 в регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 - 130/11.09.2019 г. и публикувано
обявление с ID 932755 на дата 11.09.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/715/.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - главен експерт в звено „Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново;
2. Велина Монова - старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико
Търново.
С писма с изх. №9153 - 00 -5/04.10.2019 г. на участниците е изпратен протокол №2
от 04.10.2019 г. на комисията.
В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП с приложни писма с изх. №9153 - 00 5/04.10.2019 г. комисията изпрати по куриер на всички участници в процедурата протокол
№2 от 04.10.2019 г. от работата на комисията, който в същия ден беше публикуван и в
Профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/715/.
В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП е постъпил в срок следния отговор:
1. Отговор с вх. №5300 - 790 - 33/10.10.2019 г. от „Българска телекомуникационна
компания" ЕАД, ЕИК 831642181, адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул.
„Цариградско шосе" №115 и, ет. 6, тел: 0879 846606, факс: 02 9433444, e-mail:
bids@vivacom.bg, лице за контакти: Мирослав Стоянов за обособена позиция №2.
В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът, по отношение на които е
констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
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нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, представи своя отговор в срок и със съдържание,
както следва:

1. Отговор с вх. №5300 - 790 - 33/10.10.2019 г. от „Българска
телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК 831642181, адрес за кореспонденция: гр.
София 1784, бул. „Цариградско шосе" №115 и, ет. 6, тел: 0879 846606, факс: 02 9433444, еmail: bids@vivacom.bg, лице за контакти: Мирослав Стоянов за обособена позиция №2:
1. Писмо - отговор, подписано и подпечатано от Веселин Цанов - мениджър
„Търгове" и упълномощен представител на изпълнителния директор на „БТК" ЕАД - Атанас
Добрев.
2. Електронен носител - CD с електронен Единен европейски документ за обществени
поръчки (еЕЕДОП, БТК ЕАД), подписан от Веселин Цанов - мениджър „Търгове".

I. Констатации относно съответствието на участниците „БТК" ЕАД и „А1
България" ЕАД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя:
1. Оферта с вх. №5300 - 790 - 30/02.10.2019 г. в 10:51 часа на „Българска
телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК 831642181, адрес за кореспонденция: гр.
София 1784, бул. „Цариградско шосе" №115, ет. 6, тел: 0879 846606, факс: 02 9433444, еmail: bids@vivacom.bg, лице за контакти: Мирослав Стоянов за обособена позиция №2:
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в
офертата на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД и допълнително
представените, описани в Протокол №1 и настоящия, комисията се обедини единодушно, че
участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото
му предложение при следните мотиви:
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП.
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП,
съгласно:
•S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за
престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които
имат характер на национално основание за изключване;
•S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за нарушения по чл.
61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен и нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 23.05.2018 г.) или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, които имат характер на национално
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основание за изключване;
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици;
•S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
•S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
По отношение на изискванията към годност (правоспособност) за упражняване
на професионална дейност:
„Българска телекомуникационна компания" ЕАД покрива изискването за годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, а именно участникът
притежава валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна
мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисията за регулиране
на съобщенията, като за доказване е декларирал необходимата информация в Част IV, Раздел
А, „Годност" от ЕЕДОП и е вписал номер на решението, под който е регистриран в
Публичния регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс - номера (чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЕС), както и номерата на
измененията и допълненията. Участникът е посочил и адрес, на който информацията е
достъпна.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
1. „Българска телекомуникационна компания" ЕАД притежава опит в
изпълнението на услуги, свързани с изпълнени електронни съобщителни услуги чрез
обществена електронна мрежа, за доказването на които участникът е попълнил Част IV,
Раздел В, „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП.
Участникът е декларирал изпълнена услуга по предоставяне на далекосъобщителни услуги
посредством обществена фиксирана мрежа за 436 броя прави телефонни поста, 80 броя ISDN
BRA линии, 2 броя PRA линии. Посочени са сума, начална и крайна дата и получател на
услугата.
2. Участникът има внедрена система за управление на качеството - валиден
сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана и/или мобилна мрежа по
стандарти GSM, UMTS и LTE, в т.ч. фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга,
телевизия, фиксиран достъп до Интернет, мобилен достъп до Интернет, пренос и предаване
на данни, предоставяне на преносна среда, колокиране и комплексни технически решения".
Участникът е декларирал тази информация в ЕЕДОП в част IV, раздел Г, като е посочил
номера на сертификата, адреса, на който е достъпна, органа, който го е издал, първоначална
дата на сертификация и валидност на сертификата.

2. Оферта с вх. №53 - 2067 - 11/02.10.2019 г. в 15:05 часа на „А1 България" ЕАД,
ЕИК 131468980, адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш" №1, тел.: 0882
204 652, факс: 02 485 79 07, e-mail: bids@al.bg, лице за контакти: Мирослава Тенева Кондова за обособена позиция №1:
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в
офертата на „А1 България" ЕАД, описани в Протокол №1, комисията се обедини
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
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поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото
му предложение при следните мотиви:
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП и съгласно
разпоредбите на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП,
съгласно:
^ наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за
престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които
имат характер на национално основание за изключване;
•S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за нарушения по чл.
61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен и нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 23.05.2018 г.) или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, които имат характер на национално
основание за изключване;
S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици;
•S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
По отношение на изискванията към годност (правоспособност) за упражняване
на професионална дейност:
„А1 България" ЕАД покрива изискването за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, а именно участникът притежава:
S валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
- радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез
мобилна наземна GSM мрежа, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията;
S валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
- номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена
електронна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисията за
регулиране на съобщенията, като за доказване е декларирал необходимата информация в
Част IV, Раздел А, „Годност'' от ЕЕДОП и е вписал номерата на решенията, под които е
регистриран в Публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията, както и
номерата на измененията и допълненията със срок на валидност. Участникът е посочил
адрес, на който информацията е достъпна.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
1. „А1 България" ЕАД притежава опит в изпълнението на услуги, свързани с
изпълнени електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна мрежа, за
доказването на които участникът е попълнил Част IV, Раздел В, „За поръчки за услуги:
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извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП. Участникът е декларирал изпълнени две
услуги за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна
клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и мобилен интернет с обем
съответно, както следва: за първата услуга - 2400 бр. сим карти, мобилен интернет 560 бр. и
за втората услуга - 1800 броя сим карти, мобилен интернет - 1800 броя. Посочени са суми,
начални и крайни дати и получатели на двете услуги.
2. Участникът има внедрена система за управление на качеството - валиден
сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват
„Проучване, проектиране, продажба, внедряване, поддръжка, наблюдение и анализ на
интегрирани електронни далекосъобщителни услуги и решения, включително колокация и
център за данни; Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на сървъри, централи,
мрежово оборудване, сториджи и лицензни, Търговия със системи за охрана и
видеонаблюдение". Участникът е декларирал тази информация в ЕЕДОП в част IV, раздел Г,
като е посочил органа издал съответния сертификат, номер, дата на издаване и дата на
валидност.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Техническо предложение
при мотиви, отразени в настоящия протокол:
За обособена позиция №1:
1. „А1 България" ЕАД, ЕИК 131468980 с оферта с вх. №53 - 2067 - 1/28.06.2018 г. в
15:58 ч.
За обособена позиция №2:
1. „Българска телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК 831642181 с оферта с вх.
№5300 - 790 - 13/28.06.2018 г. в 10:57 часа.

И. Констатации относно съответствието
предварително обявените условия

на техническите

предложения с

1. Оферта с вх. №№5300 - 790 - 30/02.10.2019 г. в 10:51 часа на „Българска
телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК 831642181, адрес за кореспонденция: гр.
София 1784, бул. „Цариградско шосе" №115, ет. 6, тел: 0879 846606, факс: 02 9433444, еmail: bids@vivacom.bg, лице за контакти: Мирослав Стоянов за обособена позиция №2:
Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и
Техническата спецификация.
Техническото предложение на участника е изготвено по образец №2.2 и съдържа
изискуемата информация от възложителя. Със своето предложение участникът декларира
съгласие с клаузите на проекта на договор, със срока на валидност на офертата му, също
така, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и може да
достави услугите по обособената позиция на цялата територия на община Велико Търново.
Предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка:
•S Брой включени минути в предлаганата месечна абонаментна такса за
разговори с абонати на фиксирани мрежи в РБ - 44 640 (четиридесет и четири хиляди
шестстотин и четиридесет) минути;
S Участникът предлага
обезпечаване
на енергонезависимост
чрез
дистанционно захранване до адрес на Възложителя през собствената си мрежа.
Подробно описано техническото решение за изпълнение и предоставяне на услугите POTS,
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ISDN BRA, ISDN PRA, което включва:
- ползване на метод на осигуряване, чрез използване на двупроводни медни
усукани двойки, част от кабелни съоръжения тип ТПП (положени в подземна канална
мрежа), които са изградени до адресите, на които ще се ползват услугите;
- технология, чрез която се осигурява галванична връзка между централата на
„БТК" ЕАД и оборудването на възложителя. Това от своя страна дава възможност за
дистанционно захранване на абонатната линия, благодарение на използваната кабелна
инфраструктура;
- осигуряване на дистанционно захранване на крайно оборудване с постоянно
токово захранване, посредством което се обезпечава енергонезависимостта на услугите.
Всички съоръжения в мрежата на „БТК" ЕАД са обезпечени с дублирани захранващи
блокове и всеки от тях е захранен от различен токоизточник, което гарантира
непрекъсваемост на предоставянето на услугите. Техническото предложение за изпълнение
на услугите е съобразено със сертифицираните в Република България устройства (телефонни
и факсимилни апарати) и ISDN крайни устройства.
Детайлно описание на използвания метод, технологии, медия, както и механизъм за
поддръжка, участникът е представил в Приложение №1 към Техническото предложение Подробно описание на техническо предложение. За същото е подписана и подпечатана
декларация за конфиденциалност.
Участникът подробно е представил ползваната технология за предоставяните от него
услуги в обхвата на поръчката - стандартна телефонна услуга (POST), чрез която се
осъществява провеждане на телефонни разговори с България и чужбина и цифрова мрежа с
интеграция на услугите ISDN, която позволява телефонни разговори, пренос на данни и
видеоконферентна връзка чрез една абонатна ISDN линия;
S Предложение на участника за осигуряване на възможността за изпращане
и/или получаване на факсимилни съобщения. Участникът е посочил, че основна
характеристика на всички предоставяни от него услуги в обхвата на настоящата поръчка е
използването на метод, чрез изграждане на комутируеми канали за обмен на съобщенията.
Използваните от „БТК" ЕАД технологии за предоставяне на услугите са TDM, ISDN и POTS.
Използваните от „БТК" ЕАД технологии, подробно описани в Техническото предложение,
гарантират осигуряване на възможността за изпращане и/или получаване на факсимилни
съобщения без преобразуване на сигналите. Допълнително участникът е осигурил метод на
поддръжка на предоставените услуги, което гарантира включително предложената
възможност за изпращане и/или получаване на факсимилни съобщения без преобразуване на
сигналите - детайлно описание на използвания метод, технологии, медия, както и механизъм
за поддръжка, участникът е представил в Приложение №1 към Техническото предложение Подробно описание на техническо предложение. За същото е подписана и подпечатана
декларация за конфиденциалност.
•S Участникът се ангажира да изпълнява обществената поръчка за срок от 12
(дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.
S Участникът е представил Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП,
подписана и подпечатана от Веселин Цанов - мениджър „Търгове", относно това, че
информацията, която се съдържа в Приложение №1 „Подробно описание на техническо
предложение" от Техническото предложение има конфиденциален характер във връзка с
наличието на търговска тайна.
Комисията като се запозна задълбочено с Техническото предложение на участника,
единодушно констатира, че е в пълно съответствие с изискванията и условията,
предварително зададени в документацията и Техническата спецификация.
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2. Оферта с вх. №53 - 2067 - 11/02.10.2019 г. в 15:05 часа на „А1 България" ЕАД,
ЕИК 131468980, адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш" №1, тел.: 0882
204 652, факс: 02 485 79 07, e-mail: bids@al.bg, лице за контакти: Мирослава Тенева Кондова за обособена позиция №1:
Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и
Техническата спецификация.
Техническото предложение на участника е изготвено по образец №2.1 и съдържа
изискуемата информация от възложителя. Със своето предложение участникът декларира
съгласие с клаузите на проекта на договор, със срока на валидност на офертата му, също
така, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и може да
достави услугите по обособената позиция на цялата територия на община Велико Търново.
Предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка:
S Предлаган брой включени минути за национални разговори извън групата
към всички национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифен план 1 - 200
(двеста);
Предлаган брой включени минути за национални разговори извън групата
към всички национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифен план 2 - 2 000
(две хиляди);
S Предлаган брой включени минути за разговори извън групата към всички
национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифен план 3 - 10 000 (десет
хиляди);
S Предлаган брой включени минути за международни разговори към държави
от ЕС, САЩ и Канада за Тарифен план 2 - 200 (двеста);
•S Предлаган брой включени минути за международни разговори към държави
от ЕС, САЩ и Канада за Тарифен план 3 - 400 (четиристотин);
•S Предлагани безплатни SMS-и към всяка от тарифите, които се разпределят
съответно:
о За Тарифен план 1 - 20 (двадесет) бр. SMS към всички национални мрежи;
о За Тарифен план 2 - 5 0 (петдесет) бр. SMS към всички национални мрежи;
о За Тарифен план 3 - 100 (сто) бр. SMS към всички национални мрежи;
•S Участникът се ангажира да изпълнява обществената поръчка за срок от 12
(дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.
Комисията като се запозна задълбочено с Техническото предложение на участника,
както и с приложеното Предложение за изпълнение на поръчката, единодушно констатира,
че е в пълно съответствие с изискванията и условията, предварително зададени в
документацията и Техническата спецификация.

III. Комисията продължи с оценката съобразно посочените в документацията
Критерий за възлагане на обществената поръчка:
Комисията пристъпи към анализ на съдържанието на Техническото предложение и
извърши оценка на показателя, подлежащ на оценка на този етап от работата на комисията.
Методика за оценка.
Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий
„Оптимално съотношение качество/цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа на
цена и качествен показател.
Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като
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спазва методиката по-долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и
класира на първо място участникът получил най-висок резултат след: осредняване на
резултатите по всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на
Комисията;
Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката,
която се формира като сбор от получените резултати по отделните показатели за оценка след
осредняването.
За обособена позиция 1:
Крайната оценка КО - максимален брой точки - 100 т. се изчислява по следната
формула:
Комплексната оценка КО се изчислява по следната формула:
КО = К1 + К2, където:
К1 - Икономически показател на телефонната 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 телефонната услуга, който включва следните
подпоказатели - К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 + К2.5, където:
К2 е с максимален брой точки 46.
№
1

К 1.1

К 1.2

К 1.3

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
2
Месечна абонаментна такса за Тарифен план 1 с включени 20
бр. sms в корпоративна група и 2 GB Интернет трафик на
максимална скорост
Участник предложил месечна абонаментна такса равна или помалка 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 пониска цена от неговата оферта.
Месечна абонаментна такса за Тарифен план 2 с включени 50
бр. sms в корпоративна група и 5 GB Интернет трафик на
максимална скорост
Участник предложил месечна абонаментна такса равна или помалка 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 пониска цена от неговата оферта.
Месечна абонаментна такса за Тарифен план 3 с включени 100
бр. sms в корпоративна група и 10 GB Интернет трафик на
максимална скорост
Участник предложил месечна абонаментна такса равна или помалка 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 пониска цена от неговата оферта.

ТОЧКИ
3

8 т.

8 т.

8 т.

8

К 1.4

К 1.5

К 1.6

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.
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.
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 К 1.6 получава максимален
брой точки (14 т.), а всеки следващ участник получава с 50% помалко 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 „А1 България" ЕАД 56,58%
- Към абонати на мобилната мрежа на „Теленор България" ЕАД 15,55%
- Към абонати на мобилната мрежа на „БТК" ЕАД - 24,84%
-Към абонати на всички национални фиксирани мрежи - 3,03%
Съответно се изчислява по следната формула:
К1.6

= Ца1 х 0,566+

Цтб X 0,156

+ Цбтк х 0,248

+ Цфикс

х

0,030

Ца1 — предложена цена за една минута разговор с абонат на
мобилната мрежа на „А1 България " ЕАД
Цтб — предложена цена за една минута разговор с абонат на
мобилната мрежа на „ Теленор България " ЕАД
Цбтк
предложена цена за една минута разговор с абонат на
мобилната мрежа на „БТК" ЕАД.
—

8 т.

8 т.

14 т.

— предложена цена за една минута разговор с абонат на
национални фиксирани мрежи
Цфикс

Предложените цени да са посочени до трети знак след десетичната
запетая и следва да не са по-ниски от определените
разходориентирани 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.

К 2.2.

К 2.3.

К 2.4.

К 2.5.

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 помалко от 200 минути
получава с 50% по-малко точки от
предходния участник предложил по-голям брой минути от
неговата оферта.
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.
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 оферта.
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.
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.

8т.

8 т.

10 т.

10 т.

10 т.

Участниците по обособена позиция 1 могат да предлагат и допълнителни
преференции, извън критериите за оценка по методиката.
Указания:
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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 (КО). Офертата, получила най-висока оценка КО, се класира на
първо място.
Възложителят
няма
да
разглежда
предложения,
които
такси/комисионни, които са извън параметрите на методиката за оценка.

съдържат

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 фиксираната телефонна услуга е с максимален брой точки 30
К = К1 +К2,
Т - Технически показател на фиксираната телефонна услуга е с максимален брой точки -70
Т= Т1 + Т2 + ТЗ, където:

№

МАКСИМА
ЛЕН БРОЙ
ТОЧКИ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
Месечна абонаментна такса за 263
телефонни поста и ISDN PRI поста.

броя

обикновени

У частник предложил най-ниската цена, получава максимален
брой точки, всички останали предложения се оценяват по
формулата:
К1

К1 = Klmin х 20. където:
Kin

20

Klmin е най-ниската предложена цена измежду участниците по
показателя;
Kin е предложена цена от участника, чието предложение се
оценява.
Цена за минута разговор с абонат на фиксирана мрежа в
РБ.
К2

Показателят е съобразен с профила на потребление на
Възложителя, а именно:
84,73% за разговори с абонати на фиксираната мрежа на „БТК"
ЕАД
14,07% за разговори с абонати на фиксираната мрежа на „А1
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България" ЕАД (Mtel)
0,33% за разговори с абонати на фиксираната мрежа на
„Теленор България" ЕАД
0,87% 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
едро и дребно и определените за разходоориентирани цени в
пазара на едро от компетентните регулаторни органи в
РБългария:
Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на
„БТК" ЕАД (Цбтк)
Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на „А1
България" ЕАД - (ЦаО
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 (Цдфм)

Комисията изчислява за Ц(п) на всеки участник по формулата:
Ц (п) = 0,847*Цбтк+0,141*Ца,+0,003*Цтб+ 0,009*Цдфм
У частник за когото е изчислена най-ниската цена Ц(п), получава
максимален брой точки, всички останали предложения се
оценяват по формулата:
К2 = Ципи х 10, където:
Цп
Цгтпп е най-ниската предложена цена измежду участниците по
показателя;
Цп е предложена цена от участника, чието предложение се
оценява.
Брой включени минути в предлаганата месечна абонаментна
такса за разговори с абонати на фиксирани мрежи в РБ
*Максималният оценяван брой минути е 44 640.
У частник, предложил най-голям брой минути, но не повече от
44 640, получава максимален брой точки, всички останали
предложения се оценяват по формулата:
Т1

Т2

Т1 = Бмп
х 30, където:
Бмшах
Бм шах е най-големият предложен брой включени минути
измежду участниците по показателя;
Цм п е предложен брой включени минути от участника, чието
предложение се оценява.
Оценка на предложението за енергонезависимост
- При заявена възможност и доказано изпълнение на
възможност за осигуряване на енергонезависимост чрез UPS

30

20

ТЗ

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

20

*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.
Участниците по обособена позиция 2 могат да предлагат и допълнителни
преференции, извън критериите за оценка по методиката.
Указания:
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.
***3абележка: При изготвяне на ценовото предложение не се допуска да бъдат
посочвани нулеви стойности. В случай че в офертата на участника се съдържат нулеви
13

стойности или при закръгляне се получи нулева стойност, участникът се отстранява от
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. 3 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. 3 от ППЗОП.

III.1. Резултати от оценката по обособени позиции:
III.1.1. Обособена позиция №1:
Оценка по показател К2 - Технически показател на телефонната услуга, който
включва следните подпоказатели - К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 + К2.5, където: К2 е с
максимален брой точки 46.
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и
методиката за оценка:
К2.1 - Брой включени минути за национални разговори извън групата към всички
национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифен план 1 - Участникът е
предложил 200 минути и получава оценка - максимален брой точки - 8;
К2.2 - Брой включени минути за национални разговори извън групата към всички
национални мобилни, национални фиксирани мрежи за Тарифен план 2 - Участникът е
предложил 2000 минути и получава оценка - максимален брой точки - 8;
К2.3 - Брой включени минути за разговори извън групата към всички национални мобилни,
национални фиксирани мрежи за Тарифен план 3 - Участникът е предложил 10 000 минути
и получава оценка - максимален брой точки - 10;
К2.4. - Брой включени минути за международни разговори към държави от ЕС, САЩ и
Канада за Тарифен план 2 - Участникът е предложил 200 минути и получава оценка максимален брой точки - 10;
К2.5 - Брой включени минути за международни разговори към държави от ЕС, САЩ и
Канада за Тарифен план 3 - Участникът е предложил 400 минути и получава оценка максимален брой точки - 10.
Комисията оцени участника с максималния брой от 46 точки, като приложи
формулата от методиката за оценка, както следва:
К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 + К2.5
К2 = 8 + 8 + 1 0 + 1 0 + 1 0 = 46
Комисията попълни и подписа индивидуални оценъчни таблици и обобщена оценъчна
таблица, и единодушно оцени участника по показател К2 с максималният брой точки 14

46, при мотиви, изложени по-горе.
III.1.2. Обособена позиция №2:
Оценка по показател Т - Технически показател на фиксираната телефонна услуга е с
максимален брой точки - 70
Т = Т1 + Т2 + ТЗ, където:
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и
методиката за оценка:
Т1 - Брой включени минути в предлаганата месечна абонаментна такса за разговори с
абонати на фиксирани мрежи в РБ - Участникът е предложил 44 640 минути (като се има
предвид заложените максимални 44 640) и поради това, че е единствен участник в
обособената позиция, получава максимален брой точки - 30;
Т2 - Оценка на предложението за енергонезависимост - участникът е заявил
възможност за осигуряване на енергонезависимост чрез дистанционно захранване до
адрес на Възложителя, като подробно е описал и представил информация за ползван
метод, по който се осигурява енергонезависимост, ползвана технология и медия, както и
механизъм за поддръжка в Приложение към Техническото си предложение. Затова
комисията единодушно го оценява по този подпоказател с максимален брой точки - 20;
ТЗ - Оценка на предложението за възможността за изпращане и/или получаване на
факсимилни съобщения - участникът е заявил възможност за изпращане и/или
получаване на факсимилни съобщения без преобразуване на сигналите, като подробно е
изложил информация за използваните технологии, по които се обезпечава това.
Комисията единодушно го оценява по този показател с максимален брой точки - 20.
Комисията оцени участника с максималния брой от 70 точки, като приложи
формулата от методиката за оценка, както следва:
Т = Т1 + Т2 + ТЗ
Т = 30 + 20 + 20 = 70
Комисията попълни и подписа индивидуални оценъчни таблици и обобщена оценъчна
таблица, и единодушно оцени участника по показател Т с максималният брой точки - 70,
при мотиви, изложени по-горе.
След като приключи с разглеждането на техническите предложения, комисията
допуска до етап на отваряне на ценово предложение при мотиви, отразени в настоящия
протокол участниците:
За обособена позиция №1:
1. „А1 България" ЕАД, ЕИК 131468980 с оферта с вх. №53 - 2067 - 11/02.10.2019 г.
в 15:05 ч.
За обособена позиция №2:
1. „Българска телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК 831642181 с оферта с
вх. №5300 - 790 - 30/02.10.2019 г. в 10:51 часа.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка 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
15

подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие; Обособена
позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа"; Обособена позиция №3: „Абонамент за услугата „Free Call" план „План III"
посредством сайта www.freecallinc.com" (обособена позиция №3 е възложена по реда на
съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване
на договор за възлагане), комисията реши: Отваряне и оповестяване на ценовите
предложения да се извърши на 21.10.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Община Велико
Търново. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване.
Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на
купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за възлагане
на обществена поръчка https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/715/.
Комисията приключи работа в 12.05 часа.
Настоящият протокол и оценъчните таблици се съставиха в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Веселин Станчев - главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна
подготовка" в Община Велико Търново/
И ЧЛЕНОВЕ:
/Милена Куршбйа,- главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново/
2
/Велина Монрвк" - старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико
Търново/
-

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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Индивидуална
оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: "Избор на операт
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

Фирма

К1 - Икономически
К2 - Технически
КОпоказател
показател
Комплексна
К 1 = К 1 . 1 +К1.2 + К1.3 К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 +
оценка
+ К1.4 + К1.5 + К1.6
К2.4 + К2.5

„А1 България" ЕАД
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Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана
телефонна мрежа

Фирма

К - Икономически
показател
К = К1 + К2

Т - Технически
показател
Т = Т1 + Т2 + ТЗ

„Българска
телекомуникационна
компания" ЕАД

КОКомплексна
оценка

70

'

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
^
/инж. Веселин Станчев - главен експерт в звено
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново/

„Сигурност

и

отбранително-

И ЧЛЕНОВЕ: Д
/Милена Курсова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/
/Велина Монова - старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико
Търново/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка 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

Фирма

К1 - Икономически
К2 - Технически
КОпоказател
показател
Комплексна
К1 = K l . l + К1.2 + К1.3 К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 +
оценка
+ К1.4 + К1.5 + К1.6
К2.4 + К2.5

„А1 България" ЕАД

46

Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана

Фирма

К - Икономически
показател
К = К1 + К2

коКомплексна
оценка

Т - Технически
показател
Т = Т1 + Т2 + ТЗ

„Българска
телекомуникационна
компания" ЕАД

70
у?

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
f .yc.
/инж. Веселин Станчев - Мавен експерт в звено
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново/

„Сигурност

и

отбранително-

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка 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

Фирма

К1 - Икономически
К2 - Технически
копоказател
показател
Комплексна
К1 = К1.1 + К1.2 + К1.3 К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 +
оценка
+ К1.4 + К1.5 + К1.6
К2.4 + К2.5

„А1 България" ЕАД
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Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана

Фирма
„Българска
телекомуникационна
компания" ЕАД

..

К - Икономически
показател
К = К1 + К2

КОКомплексна
оценка

Т - Технически
показател
Т = Т1 + Т2 + ТЗ

70

л

/Милена/Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка 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

Фирма

К1 - Икономически
К2 - Технически
копоказател
показател
Комплексна
К1 = К1.1 +К1.2 + К1.3 К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 +
оценка
+ К1.4 + К1.5 + К1.6
К2.4 + К2.5

„А1 България" ЕАД
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Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана
телефонна мрежа

Фирма

„Българска
телекомуникационна
компания" ЕАД

К - Икономически
показател
К = К1 + К2

Т - Технически
показател
Т = Т1 + Т2 + ТЗ

КОКомплексна
оценка

70

/Велина Монова - с^а^ши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико
Търново/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

