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П Р О Т О К О Л 

No 4/17.06.2016 г. 

 

Във връзка с Решение №01-01-1307/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на услуги с национално 

покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите 

на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции: I „Предоставяне на 

основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по 

стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за 

приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ II 

„Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ" и в изпълнение на Заповед №102/27.05.2016 г. 

на Изпълнителния директор на БСТ, на основание чл. 68, ал. 10 и ал. 11, чл. 69а, ал. 2, чл. 

70 и чл. 72 от Законa за обществените поръчки /ЗОП/1, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ 

професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, поради наличие 

на знания, получени чрез образование и такива придобити в процеса на изпълнение на 

трудовите си правоотношения - председател; 

2. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – лице с юридическо образование, член; 

3. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ 

професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, поради наличие 

на знания, получени чрез образование и такива придобити в процеса на изпълнение на 

трудовите си правоотношения - член; 

4. Живко Николов – Ръководител Отдел ЦУОТ, ДОКТ, при ЦУ на БСТ – експерт, 

притежаващ професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, 

поради наличие на знания,  придобити в процеса на изпълнение на трудовите си 

правоотношения - член; 

5. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, Отдел СА, ДИТИ, 

при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ професионална компетентност, в съответствие с 

предмета на поръчката, поради наличие на знания,  придобити в процеса на изпълнение 

на трудовите си правоотношения – член, 

се събра на 17.06.2016 г. от 14.00 часа за провеждане на публично заседание, на което да 

бъдат отворени ценовите предложения, по обособени позиции I,II и III, на участниците, 

които са представили оферти, отговарящи на изискванията на Възложителя, която дата и 

час са конкретизирани в Протокол №3/08.06.2016 г. и за което участниците са уведомени 

чрез публикуване на съобщение за това на 13.06.2016 г. на Профила на купувача на 

Възложителя /видно от приложената разпечатка/. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1 настоящият протокол е изготвен съобразно разпоредбите на ЗОП, ДВ бр. 28/06.04.204 г., 

в сила до 14.04.2016 г., на основание §18 ЗОП, ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 

г. 

I. Отваряне на ценовите предложения на участниците по обособена позиция I, 

които отговарят на изискванията за подбор.  

 

1. По отношение на участника „Мобилтел“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-791/26.05.2016 г.: 

 

В 14.05 часа, комисията пристъпи към извършване на действията чл.69а ЗОП, касаещи 

обособена позиция I. На проведеното публично заседание присъства представител на 

участника – съгласно посоченото в присъствен лист, приложен към настоящия протокол; 

няма присъствие на представител на средствата за масова информация; не присъстваха и 

други лица. 

 

Предвид избрания критерий за оценка, комисията пристъпи към отваряне на ценовото 

предложение на участника „Мобилтел“ ЕАД, за който е установено, че отговаря на 

изискванията на Възложителя и оповестяване на предлаганите от него цени. 

 

Участникът „Мобилтел“ ЕАД е направил следното ценово предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обособена позиция I: 

 

- Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 20 GB количество данни, от всички 

ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец 2470.50 лв. без ДДС /две 

хиляди четиристотин и седемдесет лева и петдесет стотинки без ДДС/;   

- Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1 GB данни след изчерпването на пакета 

споделен трафик – 199.00 лв без ДДС/сто деветдесет и девет лева и нула стотинки без ДДС/. 

 

II. Отваряне на ценовите предложения на участниците по обособена позиция 

II, които отговарят на изискванията за подбор.  

1. По отношение на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, оферта с 

вх. № 02-01-790/26.05.2016 г.: 

В 14.15 часа, комисията пристъпи към извършване на действията чл.69а ЗОП, касаещи 

обособена позиция II. На проведеното публично заседание присъства представител на 

участника – съгласно посоченото в присъствен лист, приложен към настоящия протокол; 

няма присъствие на представител на средствата за масова информация; не присъстваха и 

други лица. 

Предвид избрания критерий за оценка, комисията пристъпи към отваряне на ценовото 

предложение на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, за който е 

установено, че отговаря на изискванията на Възложителя и оповестяване на предлаганите 

от него цени. 

Участникът „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е направил следното ценово 

предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция II: 
- Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 15 GB количество данни, от всички 

ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец  - 5000.00 лв. без ДДС /пет 

хиляди лева без ДДС/;  
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- Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1 GB данни след изчерпването на пакета 

споделен трафик – 0.00 лв. без ДДС /нула лева без ДДС/. 

 

III. Отваряне на ценовите предложения на участниците по обособена позиция 

III, които отговарят на изискванията за подбор.  

1. По отношение на участника „Теленор България“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-

789/26.05.2016 г.: 

В 14.30 часа, комисията пристъпи към извършване на действията чл.69а ЗОП, касаещи 

обособена позиция III. На проведеното публично заседание не присъства представител на 

участника – съгласно посоченото в присъствен лист, приложен към настоящия протокол; 

няма присъствие на представител на средствата за масова информация; не присъстваха и 

други лица. 

 

Предвид избрания критерий за оценка, комисията пристъпи към отваряне на ценовото 

предложение на участника „Теленор България“ ЕАД, за който е установено, че отговаря на 

изискванията на Възложителя и оповестяване на предлаганите от него цени. 

Участникът „Теленор България“ ЕАД е направил следното ценово предложение за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция III: 
- Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 10 GB количество данни, от всички 

ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец – 4100.00 лв. без ДДС 

/четири хиляди и сто лева без ДДС/;  

- Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1 GB данни след изчерпването на пакета 

споделен трафик – 0.00 лв. без ДДС /нула лева без ДДС/;  

Комисията приключи публичната част от своята работа по обособени позиции I, II и III, 

съгласно чл. 69а от ЗОП, в 14.40 часа на 17.06.2016 г., с подписване на настоящия протокол, 

състоящ се от три страници.  

 

Приложения:  

1 брой съобщение за провеждане на публично заседание 

1 брой разпечатка от интернет страницата на Възложителя 

3 броя присъствени списъци  

 
………………………….     ………………………… 

Веселин Кюркчиев      Рада Гьонова      

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /                     /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

………………………….     ………………………… 

Елин Христов            Живко Николов 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /                     /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

………………………….. 

Николай Станчев 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /           
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Вх. № 04-03-1178/15.08.2016 г. 

 

П Р О Т О К О Л 

No 5/12.08.2016 г. 
 

Във връзка с Решение №01-01-1307/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на услуги с национално 

покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите 

на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции: I „Предоставяне на 

основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по 

стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за 

приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ II 

„Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ" и в изпълнение на Заповед №102/27.05.2016 г. 

на Изпълнителния директор на БСТ, на основание чл. 68, ал. 10 и ал. 11, чл. 69а, ал. 2, чл. 

70 и чл. 72 от Законa за обществените поръчки /ЗОП/1, комисия в състав: 
1. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ професионална 

компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, поради наличие на знания, получени 

чрез образование и такива придобити в процеса на изпълнение на трудовите си правоотношения 

- председател; 

2. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – лице с юридическо образование, член; 

3. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ 

професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, поради наличие на 

знания, получени чрез образование и такива придобити в процеса на изпълнение на трудовите 

си правоотношения - член; 

4. Живко Николов – Ръководител Отдел ЦУОТ, ДОКТ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ 

професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, поради наличие на 

знания,  придобити в процеса на изпълнение на трудовите си правоотношения - член; 

5. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ 

на БСТ – експерт, притежаващ професионална компетентност, в съответствие с предмета на 

поръчката, поради наличие на знания,  придобити в процеса на изпълнение на трудовите си 

правоотношения – член, 

след като приключи публичната част от заседанието си на 17.06.2016 г., на което извърши 

последователно действията по чл. 69а ЗОП, в 14.00 ч. на 12.08.2016 г. започна закритото си 

заседание за установяване съответствието на ценовите предложения на участниците по 

обособени позиции I, II и III с изискванията на Възложителя, разглеждане и оценка на 

ценовите предложения от офертите на участниците по обособени позиции I, II и III, 

отговарящи на изискванията на Възложителя по заложените в документацията финансови 

показатели и класиране. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
настоящият протокол е изготвен съобразно разпоредбите на ЗОП, ДВ бр. 28/06.04.204 г., в сила до 14.04.2016 

г., на основание §18 ЗОП, ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г. 
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I. Разглеждане на ценовите предложения на участниците по обособена 

позиция I, отговарящи на изискванията на Възложителя 

 

1. По отношение на участника „Мобилтел“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-791/26.05.2016 г.: 

 

Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „Мобилтел“ ЕАД 

за съответствието му с изискванията на т.3.7, Глава 3 от Документацията за участие.  

Комисията установи, че в офертата на участника „Мобилтел“ ЕАД с вх. № 02-01-

791/26.05.2016 г.: 

Ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Предложени са следните цени: 

- Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 20 GB количество данни, от всички 

ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец 2470.50 лв. без ДДС /две 

хиляди четиристотин и седемдесет лева и петдесет стотинки без ДДС/;   

- Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1 GB данни след изчерпването на пакета 

споделен трафик – 199.00 лв без ДДС/сто деветдесет и девет лева и нула стотинки без ДДС/. 

Така предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. Всички посочени цени са в лева. Не бе установено 

несъответствие между цените изписани цифром и словом. Не бе установено наличие на 

празни места в което и да е от предвидените за целта места.  

Декларирано е, че посочените цени включват всички разходи по изпълнение обекта на 

поръчката по обособена позиция I, с изключение на ДДС.  

 

II. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за 

предложенията в плик № 3 на участниците по обособена позиция I 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура, по обособена 

позиция I, има само един участник, то не са налице условията за извършване на проверка за 

наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

 

III. Оценка на офертите на допуснатите участници по  обособена позиция I 

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на допуснатия до оценка участник по обособена позиция I в 

настоящата процедура - „Мобилтел“ ЕАД, същата отговаря на изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата. Офертата на участника по обособена позиция I 

от настоящата процедура, отговаря на предварително обявените от възложителя условия и 

е подадена от участник, за който не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; техническото му и ценово 
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предложения съответстват на изискванията на Възложителя. С оглед на това, може да се 

пристъпи и към оценка на ценовото предложение от офертата, в съответствие с 

предварително обявените условия.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от 

документацията/ възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, 

определен в чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗОП – най-ниска предлагана цена, получена като сбор от 

следните подпоказатели: 

- Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 20 GB количество данни, от всички 

ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец (П1) – с тежест 80% 

- Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1GB данни след изчерпването на 

пакета споделен трафик (П2)– с тежест 20% 

Всеки участник прави предложение по П1 и П2. Предложението на всеки участник получава 

точки, изчислени по следната формула:  

ПП = П1 х 80% + П2 х 20% 

На първо място се класира предложението на този участник, получило най-ниска стойност 

на ППi, изчислена по горепосочената формула. 

Съгласно чл.69а , ал.2 и чл.71, ал.1 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване: 

Предложение на участника „Мобилтел“ ЕАД по подпоказател  - Цена в лева без ДДС за 

ползване на общ пакет с 20 GB количество данни, от всички ползвани и активни на до 1000 

дейта СИМ карти за един месец (П1) - 2470.50 лв. без ДДС. 

Предложение на участника „Мобилтел“ ЕАД по подпоказател  - Цена в лева без ДДС за 

пренос на всеки започнати 1GB данни след изчерпването на пакета споделен трафик (П2) - 

199.00 лв без ДДС.  

Изчисляване на стойността на участника „Мобилтел“ ЕАД: 

ПП=2470.50 х 80% + 199.00 х 20%=2016.20 лв. без ДДС 

 

IV. Класиране на оферти на участниците по обособена позиция I 

Комисията, като взе резултатите по направеното от участника „Мобилтел“ ЕАД 

предложение по П1 и П2, посочено в т. III от настоящия протокол, а именно:  

ПП=2470.50 х 80% + 199.00 х 20%=2016.20 лв. без ДДС 

и след извършване на разглеждане и оценяване на офертата на участника по обособена 

позиция I в настоящата процедура, се извърши следното 
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КЛАСИРАНЕ: 

1. „Мобилтел“ ЕАД – 2016.20 лв. без ДДС 

 

V. Разглеждане на ценовите предложения на участниците по обособена 

позиция II, отговарящи на изискванията на Възложителя 

 

1. По отношение на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, оферта с 

вх. № 02-01-790/26.05.2016 г.: 

 

Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД за съответствието му с изискванията на т.3.7, Глава 3 

от Документацията за участие.  

Комисията установи, че в офертата на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД с вх. № 02-01-790/26.05.2016 г.: 

Ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Предложени са следните цени: 

- Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 15 GB количество данни, от всички 

ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец  - 5000.00 лв. без ДДС /пет 

хиляди лева без ДДС/. 

 

- Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1 GB данни след изчерпването на пакета 

споделен трафик – 0.00 лв. без ДДС /нула лева без ДДС/. 

 

Така предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. Всички посочени цени са в лева. Не бе установено 

несъответствие между цените изписани цифром и словом. Не бе установено наличие на 

празни места в което и да е от предвидените за целта места.  

Декларирано е, че посочените цени включват всички разходи по изпълнение обекта на 

поръчката по обособена позиция II, с изключение на ДДС. 

 

VI. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за 

предложенията в плик № 3 на участниците по обособена позиция II 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура, по обособена 

позиция II, има само един участник, то не са налице условията за извършване на проверка 

за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

VII. Оценка на офертите на допуснатите участници по  обособена позиция II 

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на допуснатия до оценка участник по обособена позиция II в 
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настоящата процедура - „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, същата отговаря 

на изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата. Офертата на участника 

по обособена позиция II от настоящата процедура, отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия и е подадена от участник, за който не са налице обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 

техническото му и ценово предложения съответстват на изискванията на Възложителя. С 

оглед на това, може да се пристъпи и към оценка на ценовото предложение от офертата, в 

съответствие с предварително обявените условия.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от 

документацията/ възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, 

определен в чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗОП – най-ниска предлагана цена, получена като сбор от 

следните подпоказатели: 

- Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 15 GB количество данни, от всички 

ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец (П1) – с тежест 80% 

- Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1GB данни след изчерпването на 

пакет споделен трафик (П2)– с тежест 20% 

Всеки участник прави предложение по П1 и П2. Предложението на всеки участник получава 

точки, изчислени по следната формула:  

ПП = П1 х 80% + П2 х 20% 

На първо място се класира предложението на този участник, получило най-ниска стойност 

на ППi, изчислена по горепосочената формула. 

Всеки участник прави предложение по П1 и П2. Предложението на всеки участник получава 

точки, изчислени по следната формула:  

ПП = П1 х 80% + П2 х 20% 

На първо място се класира предложението на този участник, получило най-ниска стойност 

на ППi, изчислена по горепосочената формула. 

Съгласно чл.69а , ал.2 и чл.71, ал.1 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване: 

Предложение на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД по 

подпоказател  - Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 15 GB количество данни, 

от всички ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец (П1) - 5000.00 лв. 

без ДДС. 

Предложение на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД по 

подпоказател  - Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1GB данни след 

изчерпването на пакет споделен трафик (П2) - 0.00 лв. без ДДС. 

Изчисляване на стойността на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД: 

ПП=5000,00 х 80% + 00.00 х 20%=4000 лв. без ДДС 
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VIII. Класиране на оферти на участниците по обособена позиция II 

Комисията, като взе резултатите по направеното от участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД предложение по П1 и П2, посочено в т. VII от 

настоящия протокол, а именно:  

ПП=5000,00 х 80% + 00.00 х 20%=4000 лв. без ДДС 

и след извършване на разглеждане и оценяване на офертата на участника по обособена 

позиция II в настоящата процедура, се извърши следното 

КЛАСИРАНЕ: 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД – 4000 лв. без ДДС 

 

IX. Разглеждане на ценовите предложения на участниците по обособена 

позиция III, отговарящи на изискванията на Възложителя 

 

1. По отношение на участника „Теленор България“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-

789/26.05.2016 г.: 

Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „Теленор 

България“  ЕАД за съответствието му с изискванията на т.3.7, Глава 3 от Документацията 

за участие.  

Комисията установи, че в офертата на участника „Теленор България“ ЕАД с вх. № 02-01-

789/26.05.2016 г.: 

Ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Предложени са следните цени: 

- Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 10 GB количество данни, от всички 

ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец – 4100.00 лв. без ДДС 

/четири хиляди и сто лева без ДДС/;  

- Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1 GB данни след изчерпването на пакета 

споделен трафик – 0.00 лв. без ДДС /нула лева без ДДС/; 

Така предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. Всички посочени цени са в лева. Не бе установено 

несъответствие между цените изписани цифром и словом. Не бе установено наличие на 

празни места в което и да е от предвидените за целта места.  

Декларирано е, че посочените цени включват всички разходи по изпълнение обекта на 

поръчката по обособена позиция III, с изключение на ДДС. 
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X. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за 

предложенията в плик № 3 на участниците по обособена позиция III 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура, по обособена 

позиция III, има само един участник, то не са налице условията за извършване на проверка 

за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

XI. Оценка на офертите на допуснатите участници по  обособена позиция III 

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на допуснатия до оценка участник по обособена позиция III в 

настоящата процедура – „Теленор България“ ЕАД, същата отговаря на изискванията на ЗОП 

и документацията за участие в процедурата. Офертата на участника по обособена позиция 

III от настоящата процедура, отговаря на предварително обявените от възложителя условия 

и е подадена от участник, за който не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; техническото му и ценово 

предложения съответстват на изискванията на Възложителя. С оглед на това, може да се 

пристъпи и към оценка на ценовото предложение от офертата, в съответствие с 

предварително обявените условия.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от 

документацията/ възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, 

определен в чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗОП – най-ниска предлагана цена, получена като сбор от 

следните подпоказатели: 

-          Цена в лева без ДДС за ползване на общ пакет с 15 GB количество данни, от всички 

ползвани и активни на до 1000 дейта СИМ карти за един месец (П1) – с тежест 80% 

- Цена в лева без ДДС за пренос на всеки започнати 1GB данни след изчерпването на 

пакет споделен трафик (П2)– с тежест 20% 

Всеки участник прави предложение по П1 и П2. Предложението на всеки участник получава 

точки, изчислени по следната формула:  

ПП = П1 х 80% + П2 х 20% 

На първо място се класира предложението на този участник, получило най-ниска стойност 

на ППi, изчислена по горепосочената формула. 

Всеки участник прави предложение по П1 и П2. Предложението на всеки участник получава 

точки, изчислени по следната формула:  

ПП = П1 х 80% + П2 х 20% 

На първо място се класира предложението на този участник, получило най-ниска стойност 

на ППi, изчислена по горепосочената формула. 

Съгласно чл.69а , ал.2 и чл.71, ал.1 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване: 
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Предложение на участника „Теленор България“ ЕАД по подпоказател  - Цена в лева без 

ДДС за ползване на общ пакет с 15 GB количество данни, от всички ползвани и активни на 

до 1000 дейта СИМ карти за един месец (П1) - 4100.00 лв. без ДДС. 

Предложение на участника „Теленор България“ ЕАД по подпоказател  - Цена в лева без 

ДДС за пренос на всеки започнати 1GB данни след изчерпването на пакет споделен трафик 

(П2) - 0.00 лв. без ДДС. 

Изчисляване на стойността на участника „Теленор България“ ЕАД: 

ПП=4100,00 х 80% + 00.00 х 20%=3280 лв. без ДДС 

XII. Класиране на оферти на участниците по обособена позиция III 

Комисията, като взе резултатите по направеното от участника „Теленор България“ ЕАД 

предложение по П1 и П2, посочено в т. XI от настоящия протокол, а именно:  

ПП=4100,00 х 80% + 00.00 х 20%=3280 лв. без ДДС 

и след извършване на разглеждане и оценяване на офертата на участника по обособена 

позиция III в настоящата процедура, се извърши следното 

КЛАСИРАНЕ: 

1. „Теленор България“ ЕАД – 3280 лв. без ДДС 

Настоящият Протокол № 5/12.08.2016 г., състоящ се общо от десет страници, е съставен на 

12.08.2016 г., в 16.20 часа, с което приключи настоящото заседание и работата на назначената 

със Заповед №102/27.05.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ, комисия за отваряне, 

разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: 

"Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, 

по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за 

приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени 

позиции: I „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на 

електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и 

Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, 

организирани от ДП БСТ“ II „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ". 

 

 

Протокол №1/27.05.2016 г., Протокол № 2/01.06.2016 г., Протокол № 3/08.06.2016 г., Протокол 

№ 4/17.06.2016 г., Протокол № 5/12.08.2016 г., представляват протокола по смисъла на чл. 72 

ЗОП, съставен от назначената със Заповед № 102/27.05.2016 г. г. на Изпълнителния директор на 

БСТ, комисия за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита 

процедура по ЗОП с предмет: "Предоставяне на услуги с национално покритие по 
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осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции: I „Предоставяне на основна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ II „Предоставяне на резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ". 

 

 

Протокол №1/27.05.2016 г., Протокол № 2/01.06.2016 г., Протокол № 3/08.06.2016 г., Протокол 

№ 4/17.06.2016 г., Протокол № 5/12.08.2016 г., ведно с Документацията за участие, постъпилите 

оферти по проведената процедура с предмет: "Предоставяне на услуги с национално покритие 

по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции: I „Предоставяне на основна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ II „Предоставяне на резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ" се предават на Изпълнителния директор на 

ДП БСТ. 

 

Членове на комисията: 
………………………….      ………………………… 

Веселин Кюркчиев        Рада Гьонова      

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /                         /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

………………………….     ………………………… 

Елин Христов          Живко Николов 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /                     /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

……………………….. 

Николай Станчев 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /               
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Дата на получаване на Протокол №1/27.05.2016 г., Протокол № 2/01.06.2016 г., Протокол № 

3/08.06.2016 г., Протокол № 4/17.06.2016 г., Протокол № 5/12.08.2016 г., ведно с 

Документацията за участие, постъпилите оферти по проведената процедура с предмет: 
"Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, 

по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за 

приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени 

позиции: I „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на 

електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и 

Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, 

организирани от ДП БСТ“ II „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ": 15. 08. 2016 г. 

 

Дата на приемане на Протокол №1/27.05.2016 г., Протокол № 2/01.06.2016 г., Протокол № 

3/08.06.2016 г., Протокол № 4/17.06.2016 г., Протокол № 5/12.08.2016 г., изготвени при 

отварянето, разглеждането и оценката на постъпилите оферти за участие в обществената 

поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на 

електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и 

Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, 

организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции: I „Предоставяне на основна комуникационна 

свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ II „Предоставяне на резервна комуникационна 

свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ": 16. 08. 2016 г. 

 

 

Възложител:  

 

 

Дамян Дамянов      За Изпълнителен Директор:  

Изпълнителен директор на    Милчо Димитров – Директор ДПМЧР 

ДП„Български спортен тотализатор“  Заповед № 141/12.08.2016 г.  

   

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /        

 


