ПРОТОКОЛ

Днес, 13.04.2020 г., в 11:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Велико
Търново, Комисията по чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-565 от 13.04.2020 г. на
Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите,
представени в отговор на обява с № ОБ- 5/ 26.03.2020 г. за обществена поръчка по чл.
20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на Възложителя по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, започна
разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с
предмет: „Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите
на Община Велико Търново, по обособени позиции:“ Обособена позиция № 1: Услуга
по доставка на интернет без ограничение на трафика за Административна сграда на
Община Велико Търново', Обособена позиция № 2: Услуга по доставка на интернет без
ограничение на трафика за нуждите на общински структури и други обекти на
територията на град Велико Търново', Обособена позиция № 3: Услуга по доставка на
интернет без ограничение на трафика за нуждите на дирекция „Местни данъци и
такси“, Община Велико Търново', Обособена позиция № 4: Услуга по доставка на
интернет без ограничение на трафика за нуждите на Кметства и други обекти на
територията на Община Велико Търново /без град Велико Търново/', Обособена позиция
№ 5: Услуга по доставка на Интернет без ограничение на трафика за осигуряване на
видеонаблюдение на територията на град Велико Търново и кметствата и кметските
наместничества в община Велико Търново', Обособена позиция № 6: Услуга по доставка
на безжичен интернет на територията на град Велико Търново, с публикувана
Информация за обява с ID: 9097681 в Портала за обществени поръчки (ПОП), и
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. № 12
- 161 - 11/ 07.04.2020 г., публикувана в ПОП с ID № 9097972 на 07.04.2020 г., с адрес на
профила
на
купувача
на
Община
Велико
Търново:
https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/792.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Павел Христов- Началник на Отдел Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Тихомир Манов - Главен експерт в Отдел „Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община
Велико Търново
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

В определения в обява № ОБ-5 от 26.03.2020 г. за обществената поръчка срок06.04.2020 г. е постъпила една оферта за всяка от обособените позиции, поради което е
приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и срокът е удължен до 10.04.2020 г. В допълнително
указания срок не са постъпили други оферти. Постъпилата оферта е както следва:

1. Оферта с вх. № 53-2067-3/ 06.04.2020 г. от 16:27 часа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3, обособена
позиция № 4, обособена позиция № 5 и обособена позиция № 6.

Постъпилата оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост в изискуемия от Възложителя срок.
След запознаване със списъка, в който е посочен участникът, подал оферта,
членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП
и чл. 51, ал. 8 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

I. Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилата
оферта.
Комисията отвори офертата, като при отварянето стриктно се приложиха чл. 97,
ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП и бяха обявени ценовите предложения за всяка от обособените
позиции. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за
всяка от обособените позиции.

1. Оферта с вх. № 53-2067-3/ 06.04.2020 г. от 16:27 часа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,
ЕИК: 131468980, за обособена позиция №1, № 2, № 3, № 4, Na 5 и № 6; адрес: гр.
София, Община Илинден, ж. к. Захарна фабрика, и. к. 1309, ул. „Кукуш“ № 1, тел:
0882 204 652, факс: 02 485 79 07, e-mail: bids@al.bg, лице за контакт- Мирослава
Тенева- Кондова, съдържа:
1.

2.

3.

4.

5.

Папка № 1:
Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - примерен образец
№ 1, подписан и подпечатан от Мирослава Тенева- Кондова- старши акаунт
мениджър „Корпоративни клиенти“- упълномощено лице- 6 стр.
Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Мирослава
Тенева- Кондова- старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“- упълномощено
лице- 4 стр.
Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и
подпечатана от Александър Димитров- главен изпълнителен директор и председател
на Управителния съвет, Младен Маркоски- изпълнителен директор и член на
Управителния съвет и Симеон Донев- член на Управителния съвет - 3 стр.
Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и
подпечатана от Александър Димитров- главен изпълнителен директор и председател
на Управителния съвет, Младен Маркоски- изпълнителен директор и член на
Управителния съвет - 3 стр.
Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7,
подписана и подпечатана от Александър Димитров- главен изпълнителен директор и
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председател на Управителния съвет, Младен Маркоски- изпълнителен директор и
член на Управителния съвет- 3 стр.
6. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Мирослава Тенева- Кондовастарши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“- упълномощено лице - 2 стр.
7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- образец №
10, подписана и подпечатана от Александър Димитров- главен изпълнителен
директор и председател на Управителния съвет, Младен Маркоски- изпълнителен
директор и член на Управителния съвет - 4 стр.
8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от
Александър Димитров- главен изпълнителен директор и председател на
Управителния съвет, Младен Маркоски- изпълнителен директор и член на
Управителния съвет - 3 стр.
9. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Мирослава Тенева- Кондовастарши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“- упълномощено лице - 2 стр.
10. Списък на персонал- образец № 13, подписан и подпечатан от Мирослава ТеневаКондова- старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“- упълномощено лице 3 стр.
11. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване- образец №
14, подписана и подпечатана от Мирослава Тенева- Кондова- старши акаунт
мениджър „Корпоративни клиенти“- упълномощено лице - 5 стр.

Папка № 2- Техническо предложение- част 1:
12. Нотариално заверено пълномощно за преупълномощаване на Мирослава ТеневаКондова и Стефан Миланов- старши акаунт мениджъри „Корпоративни клиенти“- 2
стр.
13. Заверено копие от нотариално заверено пълномощно- 4 стр.
14. Списък с обекти/ точки за достъп- Приложение № 2- подписан и подпечатан от
Мирослава Тенева- Кондова- старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“упълномощено лице- 9 стр.
15. Техническо предложение за обособена позиция № 1- образец № 3, в т.ч. декларация
за техническа поддръжка, декларация за наличие на техническа свързаност,
споразумение за ниво на техническо обслужване, декларация за разполагаемост с
поне 3 независими трасета за доставка на международен уеб трафик, декларация,
касаеща възможност за отлагане на планираното прекъсване с до 24 часа, декларация
относно време за предоставяне на резултати от измервания, схема на съществуващата
канална мрежа, декларация за проходимост на каналната мрежа, копия от
сертификати за одобрение и приложения към тях, подписани и подпечатани от
Мирослава Тенева- Кондова- старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“упълномощено лице - 34 стр.
16. Техническо предложение за обособена позиция № 2- образец № 3, в т.ч. декларация
за техническа поддръжка, декларация за наличие на техническа свързаност,
споразумение за ниво на техническо обслужване, декларация за разполагаемост с
поне 3 независими трасета за доставка на международен уеб трафик, декларация,
касаеща възможност за отлагане на планираното прекъсване с до 24 часа, декларация
относно време за предоставяне на резултати от измервания, схема на съществуващата
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канална мрежа, декларация за проходимост на каналната мрежа, копия от
сертификати за одобрение и приложения към тях, подписани и подпечатани от
Мирослава Тенева- Кондова- старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“упълномощено лице - 37 стр.
17. Техническо предложение за обособена позиция № 3- образец № 3, в т.ч. декларация
за техническа поддръжка, декларация за наличие на техническа свързаност,
споразумение за ниво на техническо обслужване, декларация за разполагаемост с
поне 3 независими трасета за доставка на международен уеб трафик, декларация,
касаеща възможност за отлагане на планираното прекъсване с до 24 часа, декларация
относно време за предоставяне на резултати от измервания, схема на съществуващата
канална мрежа, декларация за проходимост на каналната мрежа, копия от
сертификати за одобрение и приложения към тях, подписани и подпечатани от
Мирослава Тенева- Кондова- старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“упълномощено лице - 34 стр.
Папка № 3- Техническо предложение- част 2:
18. Техническо предложение за обособена позиция № 4- образец № 3, в т.ч. декларация
за техническа поддръжка, декларация за наличие на техническа свързаност,
споразумение за ниво на техническо обслужване, декларация за разполагаемост с
поне 3 независими трасета за доставка на международен уеб трафик, декларация,
касаеща възможност за отлагане на планираното прекъсване с до 24 часа, декларация
относно време за предоставяне на резултати от измервания, схема на съществуващата
канална мрежа, декларация за проходимост на каналната мрежа, копия от
сертификати за одобрение и приложения към тях, подписани и подпечатани от
Мирослава Тенева- Кондова- старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“упълномощено лице - 37 стр.
19. Техническо предложение за обособена позиция № 5- образец № 3, в т.ч. декларация
за техническа поддръжка, декларация за наличие на техническа свързаност,
споразумение за ниво на техническо обслужване, декларация за разполагаемост с
поне 3 независими трасета за доставка на международен уеб трафик, декларация,
касаеща възможност за отлагане на планираното прекъсване с до 24 часа, декларация
относно време за предоставяне на резултати от измервания, схема на съществуващата
канална мрежа, декларация за проходимост на каналната мрежа, копия от
сертификати за одобрение и приложения към тях, подписани и подпечатани от
Мирослава Тенева- Кондова- старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“упълномощено лице - 35 стр.
20. Техническо предложение за обособена позиция № 6- образец № 3, в т.ч. декларация
за техническа поддръжка, декларация за наличие на техническа свързаност,
споразумение за ниво на техническо обслужване, декларация за разполагаемост с
поне 3 независими трасета за доставка на международен уеб трафик, декларация,
касаеща възможност за отлагане на планираното прекъсване с до 24 часа, декларация
относно време за предоставяне на резултати от измервания, схема на съществуващата
канална мрежа, декларация за проходимост на каналната мрежа, копия от
сертификати за одобрение и приложения към тях, подписани и подпечатани от
Мирослава Тенева- Кондова- старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“упълномощено лице - 34 стр.

Папка № 4- „Предлагани ценови параметри“:
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21. Ценово предложение- образец № 4 за обособена позиция
подпечатано от Мирослава Тенева- Кондова- старши
„Корпоративни клиенти“- упълномощено лице - 2 стр.
22. Ценово предложение- образец № 4 за обособена позиция
подпечатано от Мирослава Тенева- Кондова- старши
„Корпоративни клиенти“- упълномощено лице - 3 стр.
23. Ценово предложение- образец № 4 за обособена позиция
подпечатано от Мирослава Тенева- Кондова- старши
„Корпоративни клиенти“- упълномощено лице - 2 стр.
24. Ценово предложение- образец № 4 за обособена позиция
подпечатано от Мирослава Тенева- Кондова- старши
„Корпоративни клиенти“- упълномощено лице - 5 стр.
25. Ценово предложение- образец № 4 за обособена позиция
подпечатано от Мирослава Тенева- Кондова- старши
„Корпоративни клиенти“- упълномощено лице - 3 стр.
26. Ценово предложение- образец № 4 за обособена позиция
подпечатано от Мирослава Тенева- Кондова- старши
„Корпоративни клиенти“- упълномощено лице - 3 стр.

№ 1, подписано и
акаунт мениджър
№ 2, подписано и
акаунт мениджър
№ 3, подписано и
акаунт мениджър
№ 4, подписано и
акаунт мениджър
№ 5, подписано и
акаунт мениджър
№ 6, подписано и
акаунт мениджър

ж жж ж
II. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 96а, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя.

1. Оферта с вх. № 53-2067-3/ 06.04.2020 г. от 16:27 часа на „А1 БЪЛГАРИЯ“
ЕАД, ЕИК: 131468980, за обособена позиция №1, № 2, № 3, Ха 4, № 5 и № 6; адрес:
гр. София, Община Илинден, ж. к. Захарна фабрика, п. к. 1309, ул. „Кукуш“ № 1,
тел: 0882 204 652, факс: 02 485 79 07, e-mail: bids@al.bg, лице за контакт- Мирослава
Тенева- Кондова.
1.1 Лично състояние
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване от участие в
поръчката по чл. 54, ал. 1 от ЗОП за обособена позиция № 1, № 2, № 3. № 4, № 5 и № 6
чрез представяне на Декларация по Образец № 5, подписана и подпечатана от
Александър Димитров- главен изпълнителен директор и председател на Управителния
съвет, Младен Маркоски- изпълнителен директор и член на Управителния съвет и
Симеон Донев- член на Управителния съвет, съгласно данните от Търговския регистър
и регистъра на ЮЛНЦ и Декларация по Образец № 6, подписана и подпечатана от
Александър Димитров- главен изпълнителен директор и председател на Управителния
съвет и Младен Маркоски- изпълнителен директор и член на Управителния съветдвамата представляващи дружеството заедно, съгласно данните от Търговския регистър
и регистъра на ЮЛНЦ.
Участникът е декларирал също липсата на пречки по ЗОП за участие в
обществената поръчка за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6, съгласно:
• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4
от ЗОП- в Декларация- Образец № 9;
• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици- в Декларация- Образец № 10;
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•

Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество- в Декларация- Образец №11.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал за обособена позиция № 1,№2,№ 3, № 4, № 5 и № 6 в
Представяне на участника- Образец № 2 и в Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- Образец
№ 7, че няма да използва капацитета на трети лица и няма намерение да възлага част от
изпълнението на поръчката на подизпълнители.

1.2. Критерии за подбор
По отношение на изискванията за технически и професионални способностив раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците“, Технически и
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел
„Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за
доказване“ възложителят е посочил, че критериите за подбор към участниците са
еднакви за всички позиции и са следните:

1.2.1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен
или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата.
Под ..дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката“ следва да се
разбират следните дейности: услуга по доставка на достъп до интернет и/или
експлоатацията на мрежи за пренос на данни.
Възложителят не поставя изискване за ,, идентичен или сходен обем с този на
поръчката

Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил не по-малко от 1 (една)
услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
За доказване на изискването участниците представят Списък на услугите,
идентични или сходни с премета на поръчката- Образец № 12, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената
услуга, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Участникът „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е попълнил и представил Списък на
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- образец
№ 12 за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6. В него, освен описание на
три услуги (достъп до интернет и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа), е дал информация и относно
получател, начална и крайна дата, стойност и документи, с които се доказва
изпълнението на услугата.
От посочената информация за изпълнените услуги може да се направи извод, че
участникът отговаря на поставения критерий за подбор за участие в поръчката и за
шестте обособени позиции.
1.2.2. Участниците трябва да разполагат с технически персонал от
специалисти с определена професионална компетентност за изпълнение на
поръчката.

Минимално изискване: Участникът следва да разполага с не по-малко от 3
(трима) специалисти за отстраняване на възникнали проблеми и обслужване на
мрежата.
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За доказване на изискването участниците представят Списък на персонала,
който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще
отговарят за изпълнението- Образец № 13, както и документи, които доказват
професионалната компетентност на лицата, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
В Списъка- Образец № 13 участниците следва да представят информация за:
- име, презиме и фамилия на лицата;
- професионална компетентност на лицата;
- роля на лицата в изпълнението на дейностите, предмет на поръчката,
така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания.

Участникът „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е попълнил и представил Списък на
персонал- образец № 13 за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6, в който е
дал информация относно 3 (три) лица- старши инженер, екип „Поддръжка и инсталация
на корпоративни клиенти“, експерт- инженер, отдел „Преносна мрежа“, направление
„Мрежа и услуги“ и старши мениджър, отдел „Корпоративни решения“, като са посочени
имена, роля в изпълнението на поръчката и образование и професионална квалификация
на лицата. Посочените лица притежават дипломи за виеше образование в специалностите
„комуникационна техника и технологии“ и „телекомуникации“. Посочен е и
професионалният опит на лицата в дейности, сходни с тези на обществената поръчка.
Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника
„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с посочения критерий за подбор за участие в поръчката и за
шестте обособени позиции.

1.2.3. Участниците следва да разполагат с техническо оборудване сплайсери, уреди за OTDR измерване.

За доказване на изискването участникът представя Декларация за
инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за
изпълнение на поръчката- Образец № 14, съгласно чл. 64, ал.1, т. 9 от ЗОП.
Участникът „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е попълнил и представил Декларация за
инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за
изпълнение на поръчката- Образец № 14 за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5
и № 6. в която е дал информация относно 18 (осемнадесет) броя
инструменти/съоръжения/оборудване, за които са посочени описание, брой и основание
за ползване.
Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника
с посочения критерий за подбор за участие в поръчката и за шестте обособени позиции.
1.2.4. Участниците следва да притежават валиден сертификат за въведена система
за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, за основни дейности, които
да кореспондират с предмета на настоящата поръчка, свързани с проучване, проектиране,
продажба, внедряване, поддръжка, наблюдение, анализ на интегрирани електронни
далекосъобщителни услуги или еквивалент.

За доказване на изискването участникът декларира наличието на валиден
сертификат за въведена система за управление на качеството в Представяне на участника
- Образец № 2.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или
е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
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установени в други държави членки.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани
по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.

Участникът „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е посочил в Представяне на участникаОбразец № 2 за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6, че притежава валиден
сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2015, № 10224628
от 17.10.2019 г., валиден до 28.11.2020 г., като е посочен и предметният обхват на същия.
Заверено копие от притежавания от участника сертификат е приложено към
техническото предложение за всяка от обособените позиции.
Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника
с поставения критерий за подбор за участие в поръчката и за шестте обособени позиции.
Във връзка с гореизложеното комисията единодушно прие, че участникът
отговаря на изискванията за лично състояние и е налице съответствие с критериите
за подбор за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6, поради което допуска
участника „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД до разглеждане на техническите му предложения
за всяка от обособените позиции.

****

III. Комисията пристъпи към проверка за съответствието на техническите
предложения с изискванията на Възложителя.

1. Оферта с вх. № 53-2067-3/ 06.04.2020 г. от 16:27 часа на „А1 БЪЛГАРИЯ“
ЕАД, ЕИК: 131468980, за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6; адрес:
гр. София, Община Илинден, ж. к. Захарна фабрика, п. к. 1309, ул. „Кукуш“ № 1,
тел: 0882 204 652, факс: 02 485 79 07, e-mail: bids@al.bg, лице за контакт- Мирослава
Тенева- Кондова.

Участникът е представил 6 (шест) броя техническо предложение за обособени
позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (съгласно Образец № 3), подписани и подпечатани от
Мирослава Тенева - Кондова - Старши Акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“упълномощено лице. Гарантирал е, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в
пълно съответствие с направените предложения и е декларирал, че при изготвяне на
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участникът е предложил едни и същи срокове, които се ангажира да спазва при
изпълнение на поръчката, за всички обособени позиции, а именно:

1. Срок за включване на нови обекти след възлагане- 2 (два) работни дни, считано
от датата на получаване на възлагателно писмо.
2. Срок за реално започване на изпълнението на услугата- 2 (два) работни дни,
считано от датата на подписване на договора.
3. Срок за реакция при проблем с услугата- 4 (четири) минути, считано от
уведомяване на изпълнителя от представител на Възложителя.
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4. Срок за осигуряване на специалист на място в централния възел /проблемното
място/ на Възложителя, при необходимост след заявка от представител на Възложителя1 (един) час.
5. Срок за отстраняване на проблем с услугата- 1 (един) час, считано от
пристигане на специалист на място.
След анализ на техническите предложения за обособена позиция № 1, № 2, № 3,
№ 4, № 5 и № 6 комисията констатира, че участникът е представил в пълнота
изискуемата информация, която е задължителна за представяне съгласно техническата
спецификация и Раздел III „Изисквания към Техническото предложение” от
документацията за обществената поръчка.
Техническите предложения на участника за всички обособени позиции са
изготвени по образец № 3 и съдържат изискуемата информация от Възложителя.
Участникът е посочил подробна информация относно разполаганата от него
възможност за техническа поддръжка (Helpdesk) и работеща Trouble Ticket система, като
е приложил и декларация за същите към техническите си предложения за всички
обособени позиции.
Участникът „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е посочил данни (имена и телефони) на две
лица, които ще отговарят за изпълнение на срока за осигуряване на специалист на място
и за отстраняване на проблем с услугата след пристигане на специалист за всички
обособени позиции- Ивайло Иванов и Мирослава Тенева- Кондова.
Към техническото предложение за всички обособени позиции е представено
споразумение за ниво на обслужване (SLA - Service Level Agreement), регламентиращо
определено ниво на предоставяне на услугите.
Участникът е представил към техническите си предложения за всички обособени
позиции изисканите от Възложителя декларация за техническа поддръжка, декларация
за наличие на техническа свързаност, декларация за разполагаемост с поне 3 независими
трасета за доставка на международен уеб трафик, декларация, касаеща възможност за
отлагане на планираното прекъсване с до 24 часа, декларация относно време за
предоставяне на резултати от измервания, схема на съществуващата канална мрежа,
декларация за проходимост на каналната мрежа.
След разглеждане на техническите предложения на участника, комисията
установи, че същите отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: съдържат
необходимата информация, включват изисканите от Възложителя декларации и срокове
за изпълнение на поръчката и съдържанието им отговаря на техническата спецификация
на поръчката. Участникът е описал дейностите, които ще изпълнява, като ги е съобразил
със задължително поставените условия от Възложителя.
Въз основа на гореизложеното комисията единодушно допуска техническите
предложения на участника „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с подадена оферта за обособена
позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 до оценка по показател С от методиката за
оценка- срок за отстраняване на проблем с услугата /в часове, в цяло число, но не
по-рано от 1 (един) час и не по-късно от 5 (пет) часа/, считано от пристигане на
специалист на място.

IV. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения от
офертата на участника по методиката за оценка от документацията за обществена
поръчка.
С оглед гореизложената информация и предвид това, че представената от
участника „А1 България“ ЕАД, гр. София оферта е единствена за обособени позиции
№ 1, 2,3,4,5 и 6 и отговаря на всички предварително обявени изисквания и критерии за
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подбор на Възложителя, за всяка от отделните обособени позиции, комисията приема
предложения от участника срок за отстраняване на проблем с услугата /в часове, в цяло
число, но не по-рано от 1 (един) час и не по-късно от 5 (пет) часа/, считано от пристигане
на специалист на място, а именно- 1 (един) час- за най-кратък за всяка от обособените
позиции- № 1,2, 3,4, 5 и 6. Съгласно методиката за оценка най - краткият предложен
срок за отстраняване на проблем с услугата /в часове/, считан от пристигане на
специалист на мястото на повредата за конкретната позиция се оценява със 100 точки.
Във връзка с горното участникът „А1 България“ ЕАД получава 100 точки по
показател С от методиката за оценка за всяка от обособените позиции.
****

Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения на допуснатия
до този етап участник.
V. Резултати от разглеждането на ценовите предложения на допуснатия
участник:

1) Относно ценовите предложения от оферта с вх. № 53-2067-3/ 06.04.-2020 г. от
16:27 часа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК: 131468980, за обособена позиция № 1, №
2, № 3, № 4, № 5 и № 6.

Участникът е представил отделни ценови предложения по Образец № 4 за
обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6.
За Обособена позиция № 1:
Предлаганото възнаграждение от участника е както следва:
Месечната цена за услуга по доставка на интернет без ограничение на
трафика за Административна сграда на Община Велико Търново:
320,00 /триста и двадесет/ лева без ДДС, или 384,00 /триста осемдесет и
четири/ лева с ДДС.

За Обособена позиция № 2:
Предлаганото възнаграждение от участника е както следва:
Месечната цена за услуга по доставка на интернет без ограничение на
трафика за един обект /точка на достъп/, за нуждите на общински структури и други
обекти на територията на град Велико Търново:

25,00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, или
30,00 /тридесет/ лева с ДДС
- Месечна цена за нов обект /точка за достъп/, но не повече от 18,00
/осемнадесет/ лв. без ДДС
18,00 /осемнадесет/ лева без ДДС, или
21,60 /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева с ДДС
- Цена за изграждане на хардуерна VPN свързаност (при възникване на
необходимост), но не повече от 50,00 лв. /петдесет лв./ без ДДС на точка.
50,00 /петдесет/ лева без ДДС, или
60,00 /шестдесет/ лева с ДДС

За Обособена позиция Na 3:
Предлаганото възнаграждение от участника е както следва:
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Месечната цена за услуга по доставка на интернет без ограничение на
трафика за нуждите на дирекция „Местни данъци и такси”, Община Велико
Търново:
300,00 /триста/ лева без ДДС, или
360,00 /триста и шестдесет/ лева с ДДС

За Обособена позиция № 4;
Предлаганото възнаграждение от участника е както следва:
Месечна цена за услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика
за нуждите на Кметства и други обекти на територията на Община Велико Търново
/без гр. Велико Търново/ получена след сборуване на единичните цени за всеки един
обект /точка на достъп/, съгласно приложен списък:
390,00 /триста и деветдесет/ лева без ДДС, или
468,00 /четиристотин шестдесет и осем/ лева с ДДС

Цена за доставка на интернет на един обект/точка на достъп/, съгласно приложения
списък:

Цена без ДДС

Цена с ДДС

гр. Дебелец,
ул. "П. Евтимий" № 64

10,00 лв.

12,00 лв.

гр. Килифарево

гр. Килифарево,
пл. "България" № 2

10,00 лв.

12,00 лв.

село Ресен

кметство село Ресен

10,00 лв.

12,00 лв.

село Самоводене

кметство Самоводене

10,00 лв.

12,00 лв.

село Арбанаси

кметство Арбанаси

10,00 лв.

12,00 лв.

село Беляковец

кметство Беляковец

10,00 лв.

12,00 лв.

село Ветринци

кметство Ветринци

10,00 лв.

12,00 лв.

село Къпиново

кметство Къпиново

10,00 лв.

12,00 лв.

село Миндя

кметство Миндя

10,00 лв.

12,00 лв.

село Никюп

кметство Никюп

10,00 лв.

12,00 лв.

село Пушево

кметство Пушево

10,00 лв.

12,00 лв.

село Русаля

кметство Русаля

10,00 лв.

12,00 лв.

село Хотница

кметство Хотница

10,00 лв.

12,00 лв.

село Велчево

кметство Велчево

10,00 лв.

12,00 лв.

село Церова кория

кметство Церова кория

10,00 лв.

12,00 лв.

село Шемшево

кметство Шемшево

10,00 лв.

12,00 лв.

Обект

Местонахождение

гр. Дебелец
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село Въглевци

кметство Въглевци

10,00 лв.

12,00 лв.

село Големани

кметство Големани

10,00 лв.

12,00 лв.

село Райковци

кметство Райковци

10,00 лв.

12,00 лв.

Детска ясла
"Зорница"

гр. Дебелец, ул. "П. Мазнев" № 2

10,00 лв.

12,00 лв.

Клуб на пенсионера
и инвалида

с. Никюп, общ. Велико Търново

10,00 лв.

12,00 лв.

Център за работа с
деца и младежи

с. Никюп, общ. Велико Търново

10,00 лв.

12,00 лв.

Център за работа с
деца и младежи

с. Къпиново, общ. Велико Търново

10,00 лв.

12,00 лв.

Център за работа с
деца и младежи

гр. Дебелец, общ. Велико Търново

10,00 лв.

12,00 лв.

Център за работа с
деца и младежи

с. Арбанаси, общ. Велико Търново

10,00 лв.

12,00 лв.

Кризисен център за
деца, жертва на
трафик и/или
насилие

с. Балван, общ. Велико Търново

10,00 лв.

12,00 лв.

Дом за стари хора
"Св. Иван Рилски"

с. Балван, общ. Велико Търново

10,00 лв.

12,00 лв.

Дом за пълнолетни
лица с умствена
изостаналост

с. Церова кория, ул. „Първа“ № 2

10,00 лв.

12,00 лв.

Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост

с. Церова кория, ул. „Втора“ № 26

10,00 лв.

12,00 лв.

Преходно жилище
за възрастни хора с
умствена
изостаналост

с. Церова кория, ул. „Първа“ № 2

10,00 лв.

12,00 лв.

Дом за пълнолетни
лица с умствена
изостаналост „Св.
Йоан Търновски“

с. Пчелище, ул. „Четиринадесета“ №
26

10,00 лв.

12,00 лв.
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Защитено жилище
за лица с умствена
изостаналост

с. Пчелище, ул. "Четиринадесета" №
26

10,00 лв.

12,00 лв.

Защитени жилища
за лица с умствена
изостаналост I и II

гр. Дебелец, ул. „Ал. Стамболийски“
№ 1

10,00 лв.

12,00 лв.

Домашен социален
патронаж

гр. Дебелец, ул. "Стефан Караджа"
№25

10,00 лв.

12,00 лв.

Домашен социален
патронаж

филиал с. Балван, общ. Велико
Търново

10,00 лв.

12,00 лв.

Домашен социален
патронаж

филиал с. Ново село, общ. Велико
Търново

10,00 лв.

12,00 лв.

Детска градина

гр. Килифарево

10,00 лв.

12,00 лв.

Детска градина

гр. Дебелец

10,00 лв.

12,00 лв.

Детска градина

село Беляковец

10,00 лв.

12,00 лв.

- Месечна цена за нов обект /точка за достъп/, но не повече от 18,00
/осемнадесет/ лв. без ДДС
18,00 /осемнадесет/ лева без ДДС, или
21,60 /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева с ДДС
- Цена за изграждане на хардуерна VPN свързаност (при възникване на
необходимост), но не повече от 50,00 лв. /петдесет лв./ без ДДС на точка.
50,00 /петдесет/ лева без ДДС, или
60,00 /шестдесет/ лева с ДДС
.

За Обособена позиция № 5:
Предлаганото възнаграждение от участника е както следва:
Месечната цена за услуга по доставка на интернет без ограничение за
трафика за осигуряване на видеонаблюдение за един обект /точка на достъп/ на
територията на град Велико Търново
30,00 /тридесет/ лева без ДДС, или
36,00 /тридесет и шест/ лева с ДДС
- Месечна цена за нов обект /точка за достъп/, но не повече от 18,00
/осемнадесет/ лв. без ДДС
18,00 /осемнадесет/ лева без ДДС, или
21,60 /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева с ДДС
- Цена за изграждане на хардуерна VPN свързаност (при възникване на
необходимост), но не повече от 50,00 лв. /петдесет лв./ без ДДС на точка.
50,00 /петдесет/ лева без ДДС, или
60,00 /шестдесет/ лева с ДДС
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За Обособена позиция № 6:
Предлаганото възнаграждение от участника е както следва:
Месечна цена за услуга по доставка на безжичен интернет за една точка
(hotspot), на територията на град Велико Търново:
30,00 /тридесет/ лева без ДДС, или
36,00 /тридесет и шест/ лева с ДДС
- Месечна цена за нова точка (hotspot), но не повече от 18,00 /осемнадесет/ лв.
без ДДС
18,00 /осемнадесет/ лева без ДДС, или
21,60 /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева с ДДС

Ценовите предложения на участника са изготвени по образеца на Възложителя и
съдържат изискуемата информация, като не са допуснати грешки и пропуски в
изчисленията на предложените цени.
Във връзка с горното комисията единодушно реши да допусне участника до
оценка на ценовите предложения за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6.

VI. Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показател за оценка:
(Ц) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на допуснатия до оценка участници.

С оглед гореизложената информация и предвид това, че представената от
участника „А1 България“ ЕАД, гр. София оферта е единствена за обособени позиции
№ 1,2,3, 4,5 и 6 и отговаря на всички предварително обявени изисквания и критерии за
подбор на Възложителя, за всяка от отделните обособени позиции, комисията приема
предложената от него цена за всяка от обособени позиции № 1,2, 3,4, 5 и 6 за най-ниска.
Съгласно методиката за оценка предложението, съдържащо най-ниска цена, получава
100 точки.
Във връзка с горното участникът „А1 България“ ЕАД получава 100 точки по
показател Ц от методиката за оценка за всяка от обособените позиции.

Предвид тези обстоятелства и извършената оценка на техническите предложения
за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 комисията приема предложението на участника
„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за най-изгодно, класира
участника на първо място и предлага сключване на договори с него за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: „Услуга по доставка на интернет без ограничение на
трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:“ Обособена
позиция № 1: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за
Административна сграда на Община Велико Търново', Обособена позиция № 2: Услуга
по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на общински
структури и други обекти на територията на град Велико Търново', Обособена позиция
№ 3: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на
дирекция ,,Местни данъци и такси“, Община Велико Търново', Обособена позиция № 4:
Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Кметства
и други обекти на територията на Община Велико Търново /без град Велико Търново/',
Обособена позиция № 5: Услуга по доставка на Интернет без ограничение на трафика
за осигуряване на видеонаблюдение на територията на град Велико Търново и
кметствата и кметските наместничества в община Велико Търново', Обособена
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позиция № 6: Услуга по доставка на безжичен интернет на територията на град
Велико Търново,

I-BO МЯСТО ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 2, 3, 4, 5 и 6: „А1 БЪЛГАРИЯ"
ЕАД, гр. София

Комисията приключи работа в 12:30 часа.
Комисията взе горните решения с единодушие.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП настоящият протокол, заедно с цялата
документация по обществената поръчка, се предава на Възложителя за утвърждаване,
след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува на профила на
купувача.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........................
д-р Павел Христов- Началник-ъгаитдел информационно-техническо обслужване“ в
Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
инж. Тихомир Мащш /- Главен експерт в Отдел „Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново

Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ 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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