ПРОТОКОЛ №4

Днес, 21.10.2019 г. в 10:00 ч., в стая 416 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 00073-2019-0050 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.veliko-tarnovo.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.

На дата 16.10.2019 г., е публикувано на профил на купувача https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/715/ съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за датата, часа
и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
I. Комисията, след като оповести оценките на Техническия показател, пристъпи
към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на
допуснатите участници по реда на постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки.
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1. Плик „Предлагани ценови параметри" на 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, e-mail: bids@vivacom.bg, лице за контакти:
Мирослав Стоянов за обособена позиция №2, съдържа следното:
1. Ценово предложение - Образец №3.2, подписано и подпечатано от Веселин
Цанов - мениджър „Търгове" - стр. 44-45:

Подпока
зател
К1
К2

Икономически показател
Месечна абонаментна такса за 263 броя обикновени
телефонни поста и ISDN PRI поста.
Цена за минута разговор с абонат на фиксирана мрежа
в РБ.
Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на
„БТК" ЕАД (Цбтк)

Предложена
цена в лв. без
ДДС
6 025,0001

0,0001

Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на
„А1 България" ЕАД (Mtel) - (ЦаО

0,0015

Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на
„Теленор България" ЕАД (Цтб)

0,0015

Цена за минута разговор с абонат на други фиксирани
мрежи в РБ (Цдфм)

0,0015

2. Допълнителни услуги и преференции - Приложение А, подписано и подпечатано
от Веселин Цанов - Мениджър „Търгове", стр. 46-53.

2. Плик „Предлагани ценови параметри" на 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, съдържа следното:
1. Ценово предложение - Образец №3.1, подписано и подпечатано от Мирослава
Тенева - Кондова - старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти" - стр. 33-35:

Подпока
зател
К 1.1

Икономически показател
Месечна

абонаментна

такса

за

Тарифен

план

1 с

Предложена
цена в лв. без
ДДС
5,000
2

К 1.2

К 1.3

К 1.4

включени 20 бр. sms в корпоративна група и 2 GB
Интернет трафик на максимална скорост
Месечна абонаментна такса за Тарифен план 2 с
включени 50 бр. sms в корпоративна група и 5 GB
Интернет трафик на максимална скорост
Месечна абонаментна такса за Тарифен план 3 с
включени 100 бр. sms в корпоративна група и 10 GB
Интернет трафик на максимална скорост
Цена на минута разговор към всички национални
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след
изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 1

10,000

20,000

0,100

К 1.5

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

0,050

К 1.6

Цена на минута разговор към всички национални
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след
изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 3

0,006

Към абонати на мобилната мрежа на „А1 България" ЕАД

Към абонати на мобилната мрежа на „Теленор България" ЕАД

Към абонати на мобилната мрежа на „БТК" ЕАД.

0,001

0,014

0,014

Към абонати на всички национални фиксирани мрежи
0,002

2. Допълнителни пакети - приложение към ценово предложение, подписано и
подпечатано от Мирослава Тенева - Кондова - старши акаунт мениджър „Корпоративни
клиенти", стр. 36-43.
3. Списък на предоставяните услуги от „А1 България" ЕАД, подписан и подпечатан
от Мирослава Тенева - Кондова - старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти".

II. Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите
предложения от офертите на допуснатите участници по реда на постъпване на
офертите.
Комисията установи, че ценовите предложения на участниците отговарят на
предварително поставените условия. Ценовите предложения и на двамата участници са
изготвени в съответствие с изискванията на т. 4 „Плик „Предлагани ценови параметри",
Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения" към глава III от документацията и
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по образци, съответно за обособена позиция №1 - образец №3.1 и за обособена позиция
№2 - образец №3.2.
След като приключи с разглеждането на ценовите предложения, комисията състави
списък на допуснатите до оценка участници до този етап на процедурата.

III. Списък на участниците, допуснати до оценка, при мотиви, отразени в
настоящия и предходни протоколи от работата на комисията:
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.

IV. Резултати от оценката и класиране:
Комисията пристъпи към оценка на икономическия показател, съгласно методиката
за оценка по обособени позиции:

За обособена позиция №1:
К1 - Икономически показател, който включва следните подпоказатели - К1.1 +
К1.2 + К1.3 + К1.4 + К1.5 + К1.6,
К1 - е с максимален брой точки 54.
№
1
К 1.1

К 1.2

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 по-ниска
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 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% помалко точки от предходния участник предложил по-ниска цена от

точки
3

8 т.

8 т.

4

неговата оферта.

К1.3

К 1.4

К 1.5

К 1.6

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 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% помалко 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 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 К1.6 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%

8 т.

8 т.

8 т.

14 т.
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Съответно се изчислява по следната формула:
К1.6 = Ца1 х 0,566+ Цтб х 0,156 + Цбтк х 0,248 + Цфикс х 0,030
Ца1 — предложена цена за една минута разговор с абонат
мобилната мрежа на „А1 България " ЕАД
Цтб — предложена цена за една минута разговор с абонат
мобилната мрежа на „ Теленор България " ЕАД
Цбтк — предложена цена за една минута разговор с абонат
мобилната мрежа на „ БТК" ЕАД.
Цфикс — предложена цена за една минута разговор с абонат
национални фиксирани мрежи

на
на
на
на

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.
Съгласно методиката за оценка „Участник предложил най-ниската г{ена, получава
максимален брой точки", тъй като това е единственият участник по обособената позиция
той получава максималният брой точки по всички подпоказатели, а именно:
К1.1 - Месечна абонаментна такса за Тарифен план 1 - 8 т.
К1.2 - Месечна абонаментна такса за Тарифен план 2 - 8 т.
К1.3 - Месечна абонаментна такса за Тарифен план 3 - 8 т.
К1.4 - Цена на минута разговор към всички национални мобилни мрежи,
национални фиксирани мрежи след изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 1
- 8 т.
К1.5 - Цена на минута разговор към всички национални мобилни мрежи,
национални фиксирани мрежи след изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 2
- 8 т.
К1.6 - Цена на минута разговор към всички национални мобилни мрежи,
национални фиксирани мрежи след изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 3
- 1 4 т.
Комисията оцени участника с максималния брой от 54 точки, като приложи
формулата от методиката за оценка, както следва:
К1 = Kl.l + К1.2 + К1.3 + К1.4 + К1.5 + К1.6
К1 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 1 4 = 54
Комисията попълни и подписа индивидуални оценъчни таблици и обобщена
оценъчна таблица, и единодушно оцени участника по показател К1 с максималният
брой точки - 54, при мотиви, изложени по-горе.

За обособена позиция 2:
К - Икономически показател на фиксирана телефонна услуга, е с максимален брой
точки - 30
К = К1 +К2,
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№

МАКСИМ
АЛЕН
БРОЙ
ТОЧКИ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
Месечна абонаментна такса за 263 броя обикновени телефонни
поста и ISDN PRI поста.
У частник предложил най-ниската цена, получава максимален брой
точки, всички останали предложения се оценяват по формулата:

К1

20

К1 = Klmin х 20, където:
Kin
Klmin е най-ниската предложена цена измежду участниците
показателя;
Kin е предложена цена от участника, чието предложение се оценява.
Цена за минута разговор с абонат на фиксирана мрежа в РБ.

по

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
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

К2

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:

10

Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на „БТК"
Е А Д (Цб Т к)

Цена за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на „А1
България" ЕАД - (Ца1)
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
(Ццфм)

Комисията изчислява за Ц(п) на всеки участник по формулата:
Ц ( „ ) = 0 , 8 4 7 * Ц б т к + 0 , 1 4 1 * Ц а 1 + 0 , 0 0 3 * Цтб+ 0 , 0 0 9 * Ц д ф м
У частник за когото е изчислена най-ниската цена Ц(п), получава
максимален брой точки, всички останали предложения се оценяват по
7

формулата:
К2 = Д ш ш х 10, където:
Цп
Цгшп е най-ниската предложена цена измежду участниците
показателя;
Цп е предложена цена от участника, чието предложение се оценява.

по

Съгласно методиката за оценка „Участник предложил най-ниската цена, получава
максимален брой точки", тъй като това е единственият участник по обособената позиция
той получава максималният брой точки по всички подпоказатели, а именно:
К1 - Месечна абонаментна такса за 263 броя обикновени телефонни поста и
ISDN PRI п о с т а - 2 0 т.
К2- Цена за минута разговор с абонат на фиксирана мрежа в РБ - 10 т.
Комисията оцени участника с максималния брой от 30 точки, като приложи
формулата от методиката за оценка, както следва:
К = К1 + К2
К1 = 20+ 10 = 30
Комисията попълни и подписа индивидуални оценъчни таблици и обобщена
оценъчна таблица, и единодушно оцени участника по показател К с максималният брой
точки - 30, при мотиви, изложени по-горе.
На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка
(КО), изчислена по формулата, както следва:
За обособена позиция №1:
Комисията оцени участника по обособена позиция №1 с максимален брой точки 100, като взе под внимание оценъчните таблици и получените оценки на икономическия и
техническия показател.
КО = К1 + К2 (максимален брой: 100 точки)
КО = 54 + 46 = 100
За обособена позиция №2:
Комисията оцени участника по обособена позиция №2 с максимален брой точки 100, като взе под внимание оценъчните таблици и получените оценки на икономическия и
техническия показател.
КО = К + Т (максимален брой: 100 точки)
КО = 30 + 70 = 100

V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценките на офертите по определения в
обявлението и документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Оптимално
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съотношение качество/цена", комисията единодушно предлага следното класиране на
допуснатите до оценка участниците 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)":
За обособена позиция №1:
1-во място: „А1 България" ЕАД, ЕИК 131468980 с оферта с вх. №53 - 2067 11/02.10.2019 г. в 15:05 ч.
Мотиви: За участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка за
обособена позиция №1 е подадена една оферта, която е допусната до оценка.
Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на предварително
обявените условия от Възложителя и на техническата спецификация. Предложените от
участника цени за изпълнение на обществената поръчка са приемлив бюджетен разход за
Община Велико Търново и е икономически изгодно за възложителя.
За обособена позиция №2:
1-во място: „Българска телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК 831642181
с оферта с вх. №5300 - 790 - 30/02.10.2019 г. в 10:51 часа.
Мотиви: За участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка за
обособена позиция №2 е подадена една оферта, която е допусната до оценка.
Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на предварително
обявените условия от Възложителя и на техническата спецификация. Предложените от
участника цени за изпълнение на обществената поръчка са приемлив бюджетен разход за
Община Велико Търново и е икономически изгодно за възложителя.
Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на
документацията и методиката за оценка.

VI. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място
участник:
След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в
протоколите от работата на комисията, както следва: протокол №1 от 03.10.2019 г.,
протокол №2 от 04.10.2019 г., протокол №3 от 16.10.2019, заедно с оценъчните таблици,
както и настоящия протокол с оценъчните таблици, Комисията
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РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с
класираните на първо място участници в обществена поръчка, проведена чрез 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)", както следва:

За обособена позиция №1:
„А1 България" ЕАД, ЕИК 131468980 с оферта с вх. №53 - 2067 - 11/02.10.2019 г.
в 15:05 ч., с 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 №2:
„Българска телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК 831642181 с оферта с
вх. №5300 - 790 - 30/02.10.2019 г. в 10:51 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София
1784, бул. „Цариградско шосе" №115, ет. 6, тел: 0879 846606, факс: 02 9433444, e-mail:
bids@vivacom.bg, лице за контакти: Мирослав Стоянов.

Настоящият протокол с оценъчните таблици на комисията се предава на
Възложителя за утвърждаване на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 181, ал.
5 от ЗОП, заедно с всички протоколи от работата на комисията (протокол №1 от
03.10.2019 г., протокол №2 от 04.10.2019 г., протокол №3 от 16.10.2019 г., заедно с
оценъчните таблици), всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, и
цялата документация по 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"; 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
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поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/715/.
Настоящият протокол и оценъчните таблици се съставиха в един екземпляр.
Комисията приключи работа в 11:10 часа.

КОМИСИЯ в състав:

t /7

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

и отбранително-

И ЧЛЕНОВЕ: / / /
1

f
/Милена Курсова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново/
У л
2
,
6
/Велина Мойрва - старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико
Търново/

Y. - У
Получих протоколите от работата на комисията .v
на дата:
ММ.ЛШ..С:
А /
Подпис:
За кмет:
,
СНЕЖАНА
ДАНЕВА - ИВАНОВА
Заместник-кмет„ Финанси " в Община Велико Търново
(Съгласно Заповед №РД 22 - 1559/24.09.2019 г.
на Кмета на Община Велико Търново)
„ к
УТВЪРЖДАВАМ протоколите от работата на комисията
на дата:
'-у/
Д"
Подпис:
За кмет:
СНЕЖАНА
i ДАНЕВА - ИВАНОВА
Заместник-кмет „ Финанси " в Община Велико Търново
(Съгласно Заповед №РЦ 22 - 1559/24.09.2019 г.
на Кмета на 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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Обобщена 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

К1 - Икономически
К2 - Технически
КОпоказател
показател
Комплексна
К1 =K1.1 +К1.2 + К1.3 К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 +
оценка
К2.4 + К2.5
+ К1.4 + К1.5 + К1.6

Фирма

„А1 България" ЕАД

54

46

100

Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана
телефонна мрежа

К - Икономически
показател
К = К1 + К2

Фирма

„Българска
телекомуникационна
компания" ЕАД

Т - Технически
показател
Т = Т1 + Т2 + ТЗ

30

коКомплексна
оценка

70

100

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

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

„Сигурност

и

отбранително-

И ЧЛЕНОВЕ: /),
/Милена Курйова^- главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/
5
/Велина Мож)ва - старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико
Търново/

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 = K1.1 +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

54

46

100

Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана

Фирма
„Българска
телекомуникационна
компания" ЕАД

К - Икономически
показател
К = К1 + К2

Т - Технически
показател
Т = Т1 + Т2 + ТЗ

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
4
/инж. Веселин Станчев - главен експерт в звено
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново/

коКомплексна
оценка

70

„Сигурност

и

100

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 = K1.1 +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

54

46

100

Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана

Фирма
„Българска
телекомуникационна
компания" ЕАД

К - Икономически
показател
К = К1 + К2

Т - Технически
показател
Т = Т1 + Т2 + ТЗ

30

КОКомплексна
оценка

70

100

/Милена Курдсдеа - 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
„А1 България" ЕАД

К1 - Икономически
К2 - Технически
копоказател
показател
Комплексна
К1 = K 1 . 1 + К1.2 + К1.3 К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 +
оценка
+ К1.4 + К1.5 + К1.6
К2.4 + К2.5
54
46
100

Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана
телефонна мрежа
К - Икономически
показател
К = К1 + К2

Фирма

„Българска
телекомуникационна
компания" ЕАД

Т - Технически
показател
Т = Т1 + Т2 + ТЗ

30

КОКомплексна
оценка

70

100

I
/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.

