
 

Изх. № 02-01-1368 

 

Дата:26.05.2017 г. 

 

Разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по 

стандарт GSM/UMTS/LTE“  

 

по постъпили на 25.05.2017 г. искания: 
 

 

Въпрос 1 

Моля Възложителят да уточни, как ще бъде оценено предложението на участник, 

предложил цена от 0.00 лв. по някой от показателите К2.1, К2.2, К2.3, К2.4 и К2.5 от 

методиката за оценка? 

  

Отговор на Въпрос 1:  

Предложението на участник, предложил цена 0.00 лв. по някой от показателите К2.1, 

К2.2, К2.3, К2.4 и К2.5, ще бъде оценено съгласно посоченото в  методиката за оценка – 

приложение № 7 към публикуваната Обява за събиране на оферти, а именно: 

К 2.1 – Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта с възможност за разговори извън 

затворена група – 5 т. 

Точките по този подпоказател се присъждат както следва: 

Този участник, който предложи най-ниската цена, получава максимален брой точки – 5, 

а за останалите участници за целите на оценката се прилага формулата:  

  Цmin 
     К2.1= --------- х 5 

  Цма/n 
- Цmin – предложена най-ниска ненулева цена измежду всички участниците 

- Цма/n – цената в лева, на участника, чието предложение за месечна абонаментна 

такса се разглежда   

 

К 2.2 - Цена за разговори в група на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за една минута - 30 т. 

Точките по този подпоказател се присъждат както следва: 

Този участник, който предложи най-ниска цена, получава максимален брой точки - 30, а 

за останалите участници за целите на оценката се прилага формулата: 

                   Ц гр 

K2.2= 30 x -----------, където: 

                   Цгр/n  
- Цгр - най-ниската предложена ненулева цена измежду всички участници 

- Цгр/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда 

 

К 2.3 – Цена за една минута национален разговор от 1 SIM карта с възможност за 

разговори извън затворена група – 15 т.  

Точките по този подпоказател се присъждат както следва: 

Този участник, който е предложил най-ниска цена, получава максимален брой точки - 

15, а за останалите участници за целите на оценката се прилага формулата: 

        Цпак 

K2.3= 15 x ----------------, където: 



       Цпак/n  

- Цпак - Най-ниската ненулева цена предложена измежду всички участници.  

- Цпак/n –цена в лева на участника, чието предложение се разглежда  

 

К 2.4 – Брой включени в месечната такса минути за разговори с абонати в РБ за 1 

SIM карта с възможност за разговори извън затворена група – 5 т. 

Точките по този подпоказател се присъждат както следва: 

Този участник, който предложи най-голям брой минути, но не повече от 44640, получава 

максимален брой точки – 5, а за останалите участници за целите на оценката се прилага 

формулата:  

  Бм/n 

     К2.4= --------- х 5 

  БМ max 
- БМ max – предложена най-голям брой минути измежду всички участниците, но не 

по-голям от 44640 

- Бм/n – предложени от участника, чието предложение се разглежда брой минути но 

не по-голям от 44640   

 

К 2.5 – Месечна абонаментна такса за пакет с включени 1000 МB за достъп до 

Интернет – 5 т. 

Точките по този подпоказател се присъждат както следва: 

Този участник, който предложи най-ниската цена, получава максимален брой точки – 5, 

а за останалите участници за целите на оценката се прилага формулата:  

  Цmin 
     К2.5= --------- х 5 

  Цма/n 
- Цmin – предложена най-ниската ненулева цена измежду всички участниците 

- Цма/n – цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда   

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
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