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Вх. № 04-03-1732 

 

Дата: 13.11.2017 г. 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 

ПРОТОКОЛ 
по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед № 277/07.11.2017 г. на Изпълнителния директор 

на ДП БСТ 

 

Относно: разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в откритото с Обява за 

събиране на оферти с изх. № 271/26.10.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с наименование: „Предоставяне на 

услуги за изграждане и поддръжка на ISDN мрежа“ и за класиране на участниците  

 

Днес, 07.11.2017 г., в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – административна сграда на 

ЦУ на БСТ, Комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП при ЦУ на БСТ - председател 

2. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ при ЦУ на БСТ – член 

3. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ при ЦУ 

на БСТ – член 

назначена със Заповед № 277/07.11.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 

откритото с Обява за събиране на оферти изх. № 271/26.10.2017 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с наименование: 

„Предоставяне на услуги за изграждане и поддръжка на ISDN мрежа“, състави настоящия 

протокол за следното: 

 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ 

 

На 07.11.2017 г., комисията назначена със Заповед № 277/07.11.2017 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 11.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ за 

отваряне на постъпилите за участие в настоящото оферти, получени от председателя на 

комисията /протоколът от 07.11.2017 г. за получаването им е приложен към настоящия 

протокол/. 

Оферти за участие в предварително определения срок и удължен на основание чл. 188, ал. 2 

ЗОП, са подадени от: 

 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК ЕАД/ 
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вх. № 02-01-1670/02.11.2017 г.  

Офертата е внесена от Руслан Цанков в 14.47 часа 

 

2. „Мобилтел“ ЕАД  

вх. № 02-01-1675/02.11.2017 г.  

Офертата е внесена от Димитър Велинов в 16.44 часа 

 

След запознаване със списъка с участниците, подали оферти, всеки от членовете на 

комисията представи декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП вр. чл. 97, ал. 2 ППЗОП и чл. 195 ЗОП 

/приложени към настоящия/ и пристъпиха към отваряне на получените оферти.  

На проведеното публично заседание присъстват представители и на двамата участника, 

които се легитимираха надлежно /копия на пълномощните са приложен към настоящия 

протокол/.  

Комисията се увери, че всяка опаковка на оферта е оформена съобразно изискванията на 

закона и тези, посочени в Обявата, след което пристъпи към отварянето на офертите и 

обявяването на ценовите предложения, по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. БТК ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1670/02.11.2017 г.  

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. Комисията оповести 

представените документи в опаковката, като провери съответствието им с приложения опис. 

След това комисията обяви ценовите предложения на участника: 

1. Стойност на месечната абонаментна такса за поддържане на ISDN мрежа (общо, без 

значение броя крайни потребители) – 5 816.49 (пет хиляди осемстотин и шестнадесет 

лева и четиридесет и девет стотинки) лева без ДДС. 

2. Стойност на таксата за първоначално конфигуриране на ISDN мрежата - 0,0000 (нула 

цяло, нула, нула, нула, нула) лева без ДДС  

3. Стойност на таксата за изграждане на ISDN мрежата - 0,0000 (нула цяло, нула, нула, 

нула, нула) лева без ДДС. 

 

2. „Мобилтел“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1675/02.11.2017 г.  

1. Стойност на месечната абонаментна такса за поддържане на ISDN мрежа 

(общо, без значение броя крайни потребители) – 5 800.00 (пет хиляди и 

осемстотин) лева без ДДС. 

2. Стойност на таксата за първоначално конфигуриране на ISDN мрежата - 

0,0000 (нула цяло, нула, нула, нула, нула) лева без ДДС  

3. Стойност на таксата за изграждане на ISDN мрежата - 0,0000 (нула цяло, нула, 

нула, нула, нула) лева без ДДС. 

След извършване на гореописаните действия, Комисията в 11:25 часа, на 07.11.2017 г., 

приключи публичната част от заседанието си.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ И КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИ 

 

На 08.11.2017 г., в периода 15.00 – 17.00 часа и на 10.11.2017 г., в периода 10.00 – 13.00 часа, 

Комисията назначена със Заповед № 277/07.11.2017 г. на изпълнителния директор на ДП 
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БСТ, разгледа офертите, подадени от участниците в провежданото събиране на оферти по 

реда на тяхното постъпване и при следния ред /етапи/:  

Етап I - Проверка за съответствие на представените документи с поставените от 

Възложителя изисквания за лично състояние. Определяне на офертите, отговарящи на 

поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, посочени в Обявата. 

Етап II - Проверка за съответствие на представеното техническо предложение за изпълнение 

на поръчката, с поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката, посочени в Техническите спецификации. Определяне на офертите, 

отговарящи на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката. Оценка по показателя „Технически показател От“. 

Етап III - Проверка за съответствие на представеното ценово предложение за изпълнение на 

поръчката, с поставените от Възложителя изисквания. Проверка за наличие на основания за 

прилагане на чл. 72 ЗОП. Оценка по ценовия показател „Ценови показател Оц“. 

За валидно представени оферти, комисията приема тези оферти, които отговарят 

напълно на поставените от Възложителя изисквания в Обявата, приложенията към нея и 

на императивно необходимото по закон съдържание, в т.ч. и чл. 72 ЗОП и в които 

посоченият финансов ресурс за изпълнението им не надвишава посочената в Обявата 

прогнозна стойност. 

Оферти, за които на който и да е етап от посочените по-горе, бъде констатирано, че не 

отговарят на поставено от закона и/или от Възложителя изискване, ще бъдат определяни 

за невалидни, последващите документи не се разглеждат и същите не се оценяват и 

класират. 

 

II-1. Резултати от разглеждане на документите в Етап I - Проверка за съответствие на 

представените документи с поставените от Възложителя изисквания за лично състояние. 

Определяне на офертите, отговарящи на поставените от Възложителя изисквания за лично 

състояние на офериращите лица посочени в Обявата: 

1. Оферта на участника БТК ЕАД, с вх. № 02-01-1670/02.11.2017 г.:  

Участникът е представил: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (Приложение №1) – попълнен съобразно изискванията и подписан от 

представляващия участника; 

2. Декларация съдържаща представяне на участника (Приложение № 2) – попълнен 

съобразно изискванията и подписан от представляващия участника; 

3. Разпечатка от страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията за 

удостоверяване на актуалното състояние на БТК ЕАД – неизискан документ; 

4. Пълномощно на представляващите участника – оригинал с нотариална заверка на подписа 

на упълномощителя; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки 

(Приложение № 3) – попълнена съобразно изискванията и подписана от представляващия 

участника задължено лице; 

6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК) 

(Приложение № 4) – попълнена съобразно изискванията и подписана от представляващия 

участника. 
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Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор, няма 

констатирани липсващи документи и/или несъответствия с изискванията за лично състояние 

на този участник. 

 

2. Оферта на участника „Мобилтел“ ЕАД с вх. № 02-01-1675/02.11.2017 г.: 

Участникът е представил: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (Приложение №1) – попълнен съобразно изискванията и подписан от 

представляващия участника; 

2. Декларация съдържаща представяне на участника (Приложение № 2) – попълнен 

съобразно изискванията и подписан от представляващия участника; 

3. Удостоверение от Търговския регистър към Агенция по вписванията за удостоверяване 

на актуалното състояние на Мобилтел ЕАД към дата 29.09.2017 год. – неизискан документ; 

4. Пълномощно на представляващите участника – 2 броя, от които единият е оригинал с 

нотариална заверка на подписа на упълномощителя, а другият – заверено за вярност с 

оригинала копие на пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителите; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки 

(Приложение № 3) – попълнена съобразно изискванията и подписана от представляващите 

участника задължени лица; 

Декларация по чл. 97, ал. 5 вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 ЗОП – подписана от членове на 

надзорния орган на участника – неизискуем документ; 

6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК) 

(Приложение № 4) – попълнена съобразно изискванията и подписана от представляващите 

участника. 

 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор, няма 

констатирани липсващи документи и/или несъответствия с изискванията за лично състояние 

на този участник. 

 

II-2 Резултати от разглеждане на документите в Етап II - Проверка за съответствие на 

представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката, с поставените от 

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочени 

в Техническите спецификации. Определяне на офертите, отговарящи на поставените от 

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката. Оценка 

по показателя „Технически показател“ От. 

 

1. Оферта на участника БТК ЕАД, с вх. № 02-01-1670/02.11.2017 г.: 

Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец, съобразно 

изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите спецификации към Обявата 

за събиране на оферти. Към него са представени: декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор /неизискуем документ/; декларация за срок на валидност на 

офертата /неизискуем документ/. С техническото предложение е направена оферта за 

изпълнение на дейностите, включени в обхвата на услугата, обект на поръчката; същото 
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съответства в пълна степен с поставените от Възложителя изисквания за изпълнение 

предмета на поръчката. От представените документи от офериращото лице, може да се 

установи, че офертата му отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за 

техническо изпълнение предмета на поръчката. 

 

2. Оферта на участника „Мобилтел“ ЕАД с вх. № 02-01-1675/02.11.2017 г.: 
Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец, съобразно 

изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите спецификации към Обявата 

за събиране на оферти. С техническото предложение е направена оферта за изпълнение на 

дейностите, включени в обхвата на услугата, обект на поръчката; същото съответства в 

пълна степен с поставените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на 

поръчката. От представените документи от офериращото лице, може да се установи, че 

офертата му отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо 

изпълнение предмета на поръчката. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ От 

 

С оглед констатациите по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания 

критерий за възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“  и на двете представени 

оферти, поради установеното за тях съответствие на предварително обявените условия. 

Съгласно предварително обявената методика за оценка, офертите на участниците по този 

показател се оценяват, както следва: 

„Технически показатели (От) – отразяват предложенията на участника от Техническото 

му предложение и включват следните подпоказатели: 

От1 е оценка на предложението на участника за предлаганата от него надеждност на 

подлежащата на изграждане и поддръжка ISDN мрежа – 20 т.; 

От2 е оценка на предложението на участника за предлаганата от него сигурност на 

подлежащата на изграждане и поддържане ISDN мрежа - 20 т. 
 

Оценяването на предложеното техническо решение за предоставяне на услугите от 

участника се формира както следва: 

От = От1 + От2  

 

Оценка на предложението на участника за предлаганата от него надеждност на 

подлежащата на изграждане и поддръжка ISDN мрежа - От1.  

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 20 т. 

При оценката се отчита съответствието носещо по-голяма оценка за участника: 

- При предложена надеждност, чрез осигуряване на резервираност на 

електрозахранването и отказоустойчивостта на ползваните съоръжения за 

осигуряване на  надеждна ISDN мрежа на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

участникът получава 10 точки. 

- За оферта, в която се предлага по-високо качество за надеждност от такава 

свеждаща се до на резервираност на електрозахранването и отказоустойчивостта на 

ползваните съоръжения за осигуряване на  надеждна ISDN мрежа на територията 

на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, участникът получава 20 точки. 
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В техническото си предложение всеки участник, следва да предостави информация за 

ползвания метод, организация на работа и вид на ползваните съоръжения за осигуряване 

на за надеждност. 

 

Оценка на предложението на участника за начина на предлагане на сигурност на 

подлежащата на изграждане и поддържане ISDN мрежа - От2 

При оценката се отчита съответствието носещо по-голяма оценка за участника: 

- При предложено осигуряване на възможност за управление на съоръженията чрез 

които ще предоставя ISDN мрежа на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 

възможност за налагане на ограничения за вида на ползваната услуга, участникът 

получава 10 точки. 

- За оферта, в която се предлага по-високо качество за сигурност от такава свеждаща 

се до осигуряване на  възможност за управление на съоръженията чрез които ще 

предоставят услугите на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност за 

налагане на ограничения за вида на ползваната услуга, получава 20 точки. 

В техническото си предложение всеки участник, следва да предостави информация за 

ползвания метод, организация на работа и вид на ползваните съоръжения осигуряване на 

сигурност.“ 

 

Оценка по „Технически показател От“ на участника БТК ЕАД с оферта с вх. №02-01-

1670/02.11.2017 г.: 

По показател От1 участникът е предложил осигуряване на надеждност на подлежащата на 

изграждане и поддържане ISDN мрежа, като ще осигури резервираност на 

електрозахранването, резервираност и висока отказоустойчивост на ползваните съоръжения 

за осигуряване на ISDN мрежа на територията на РБ, резервираност на комуникационните 

канали и поддържане на свободен 30% капацитет на съоръженията с които е изградена ISDN 

мрежата на БТК ЕАД за предоставяне на услугите от обхвата на поръчката и техническа 

поддръжка в режим 24/7/365 с минимално време за пристигане на екип до ISDN съоръжение 

от мрежата. Участникът е приложил информация за ползвания метод, организация на работа 

и вид на ползваните съоръжения за осигуряване на за надеждност. Видно в предложението 

си участника не се е ограничил до предлагане на надеждност, чрез осигуряване на 

резервираност на електрозахранването, включително чрез дистанционно захранване от 

мрежата на участника и отказоустойчивостта на ползваните съоръжения за осигуряване на 

надеждна ISDN мрежа на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Допълнително с оглед 

осигуряване на по-високо качество е предложена резервираност на комуникационните 

канали и поддържане на свободен 30% капацитет на съоръженията с които е изградена ISDN 

мрежата на БТК ЕАД за предоставяне на услугите от обхвата на поръчката и техническа 

поддръжка в режим 24/7/365 с минимално време за пристигане на екип до ISDN съоръжение 

от мрежата. Съгласно предоставената информация за ползвания метод, организация на 

работа и вид на ползваните съоръжения за осигуряване на за надеждност участника 

показват, че действително участника предлага по-високо качество от такова свеждащо се до 

осигуряване на надеждност, чрез осигуряване на резервираност на електрозахранването и 

отказоустойчивостта на ползваните съоръжения за осигуряване на надеждна ISDN мрежа на 

територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При тези условия и съгласно предварително 

обявения метод за оценка, предложението на участника се оценява с 20 точки. 
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По показател От2 участникът предлага сигурност за услугите от обхвата на поръчката чрез 

осигурена възможност за управление на съоръженията, чрез които ще се предоставя ISDN 

мрежа на територията на РБ и Възложителя, с възможност за налагане на ограничения за 

вида на ползваната услуга, но и ограничения на типа трафик по сегменти за гласово 

повикване (входящо или изходящо), обмен на данни, факс, и други услуги предлагани от 

ползваната мрежа за изпълнение на поръчката. Участникът е приложил информация за 

ползвания метод, организация на работа и вид на ползваните съоръжения осигуряване на 

сигурност. Съгласно предоставената информация от участника е видно, че ползвания метод, 

организация на работа и вид на ползваните съоръжения осигуряване на сигурност, показват 

че предложението на участника не се свежда единствено до осигуряване на възможност за 

управление на съоръженията чрез които ще предоставя ISDN мрежа на територията на РБ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност за налагане на ограничения за вида на ползваната услуга. 

Допълнително участника е предложил и видно от предоставената информация за ползвания 

метод, организация на работа и вид на ползваните съоръжения осигуряване на сигурност е 

действително възможно да се налагат ограничения не само на вида на ползваната услуга, но 

и да се налагат ограничения на типа трафик по сегменти за гласово повикване (входящо или 

изходящо), обмен на данни, факс, и други услугите изброени от участника в предложението 

му като блокиране на обаждания от подтиснати номера или премахване на забраната за 

подтиснат номер при входящо повикване или пренасочване на повиквания от подтиснати 

номера към предварително определен от възложителя вътрешен номер или номер с 

интерактивно гласово меню осигурен от участника. Съгласно предоставената информация 

ползвания метод, организация на работа и вид на ползваните съоръжения осигуряване на 

сигурност от участника показват, че действително участника предлага по-високо качество 

от такова свеждащо се до осигуряване на по-високо качество за сигурност от такава 

свеждаща се до осигуряване на възможност за управление на съоръженията чрез които ще 

предоставят услугите на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност за налагане 

на ограничения за вида на ползваната услуга. При тези условия и съгласно предварително 

обявения метод за оценка, предложението на участника се оценява с 20 точки. 

С оглед горното, оценката на предложението на участника БТК ЕАД по показател От= От1 

+ От2=20+20=40 точки. 

 

Оценка по „Технически показател“ От на участника „Мобилтел“ ЕАД с оферта с вх. №02-

01-1675/02.11.2017 г.: 

По показател От1 участникът е предложил осигуряване по-високо качество за надеждност 

от такава свеждаща се до ниво на резервираност на електрозахранването и 

отказоустойчивостга на ползваните съоръжения за осигуряване на надеждна ISDN мрежа на 

територията на РБ и Възложителя . Участникът е приложил информация за ползвания метод, 

организация на работа и вид на ползваните съоръжения за осигуряване на за надеждност. 

Видно в предложението си участника не е конкретизирал предложението си по отношение 

на осигуряване на по-високо качество на  предлаганата надеждност. В предложението 

липсва  информация как участника възнамерява да осигури декларативно изказаното 

намерение за по-високо качество. Допълнително в предложението си участника в частта на 

ползваните съоръжения е упоменал, че ще ползва IP мрежа, мрежови преобразуватели тип 

медиа конвертор „MCS 1-20 l 600MTU - 10110011000 Base-ТX/FX Bridge Converter 20Кm 

SC Connector (siпgle mode).“, UPS устройства в офисите на Възложителя и крайно клиентско 

оборудване тип Mediant, което е IP gateway. В тази връзка и тъй като работата на крайното 
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клиентско оборудване и мрежовите преобразуватели описано от участника е пряко зависимо 

от наличието на мрежово напрежение в офисите на Възложителя от една страна доколкото 

ползването на UPS определя ограничена от към време работоспособност на ISDN мрежата 

при отпадане на мрежово захранване, то не може да се приеме, че предложението на 

участника предлага по-високо качество на осигуряване на резервираност на 

електрозахранването или отказоустойчивостта на ползваните съоръжения за осигуряване на 

надеждна ISDN мрежа на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съгласно предоставената 

информация за ползвания метод, организация на работа и вид на ползваните съоръжения за 

осигуряване на за надеждност участника показват, че действително участника не предлага 

по-високо качество от такова свеждащо се до осигуряване на надеждност, чрез осигуряване 

на резервираност на електрозахранването и отказоустойчивостта на ползваните съоръжения 

за осигуряване на надеждна ISDN мрежа на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При тези 

условия и съгласно предварително обявения метод за оценка, предложението на участника 

се оценява с 10 точки. 

 

По показател От2 участникът предлага да осигури по-високо качество за сигурност от такава 

свеждаща се до осигуряване на възможност за управление на съоръженията чрез които ще 

предоставя услугите на територията на РБ и Възложителя, с възможност за налагане на 

ограничения за вида на ползваната услуга. Участникът е приложил информация за 

ползвания метод, организация на работа и вид на ползваните съоръжения осигуряване на 

сигурност. Съгласно предоставената информация от участника е видно, че ползвания метод, 

организация на работа и вид на ползваните съоръжения за осигуряване на сигурност, 

показват че предложението на участника се свежда единствено до осигуряване на 

възможност за управление на съоръженията чрез които ще предоставя ISDN мрежа на 

територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност за налагане на ограничения за вида на 

ползваната услуга, доколкото тя е в IP частта на ползваната от участника мрежа. В 

предложението на участника липсва информация в какво се изразява предлаганото по-

високо качество за сигурност.  Съгласно предоставената информация ползвания метод, 

организация на работа и вид на ползваните съоръжения осигуряване на сигурност от 

участника показват, че действително участника не предлага по-високо качество от такова 

свеждащо се до осигуряване на по-високо качество за сигурност от такава свеждаща се до 

осигуряване на възможност за управление на съоръженията чрез които ще предоставят 

услугите на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност за налагане на ограничения 

за вида на ползваната услуга. При тези условия и съгласно предварително обявения метод 

за оценка, предложението на участника се оценява с 10 точки. 

Оценка на предложението на участника Мобилтел ЕАД по показател От = От1 + 

От2=10+10=20 точки. 

 

II-3 Резултати от разглеждане на документите в Етап III - Проверка за съответствие на 

представеното ценово предложение за изпълнение на поръчката, с поставените от 

Възложителя изисквания. Проверка за наличие на основания за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

Оценка по ценовия показател „Ценови показател“ Оц. 

 

1. Оферта на участника БТК  ЕАД, с вх. № 02-01-1670/02.11.2017 г.: 

Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части и данни. От представеното ценово 
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предложение от това офериращо може да се установи, че същото отговаря на поставените 

изисквания от закона и от Възложителя, посочени в Обявата. 

 

2. Оферта на участника „Мобилтел“ ЕАД с вх. № 02-01-1675/02.11.2017 г.: 
Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части и данни. От представеното ценово 

предложение от това офериращо може да се установи, че същото отговаря на поставените 

изисквания от закона и от Възложителя, посочени в Обявата. 

 

Поради представени две оферти не е приложимо прилагането на чл. 72 ЗОП. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛ“ 

Съгласно посочената методика за оценка на офертите, ценовите предложения се оценяват 

по показателя „Ценови показател“ Оц както следва:  

„Оценяването на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от 

участника (Оц) се формира както следва: 

Оц = Оц1 + Оц2 + Оц3 

Ценови показатели (Оц) – отразяват предложенията на участника от ценовото му 

предложение и включват следните подпоказатели: 

 

Оценка на предложението на участника за Месечна абонаментна такса за поддържане 

на ISDN мрежа в лева без ДДС (Оц1). 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

При направено ценово предложение 0.0000 лева, то се оценява с максималния брой точки за 

показателя, а за целите на изчислението на оценките на останалите участници, за Цmin се 

прилага стойност 0.00001, по следната формула: 

                  Цmin 

     Оц1 = --------- х 12 

                     Цn 

Цmin – предложена най-ниска цена измежду всички участниците 

Цn – цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда   

 

Оценка на предложението на участника за Цена за такса за първоначално 

конфигуриране на ISDN мрежата (Оц2). 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 24 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

При направено ценово предложение 0.0000 лева, то се оценява с максималния брой 

точки за показателя, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници, за 

Цmin се прилага стойност 0.00001, по следната формула: 

                     Ц min 

Оц2= 24 x -----------, където: 

                     Цn  
- Цmin – предложена най-ниска цена измежду всички участниците 

- Цn – цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда   
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Оценка на предложението на участника за Цена за такса на еднократна такса за 

изграждане на ISDN мрежата (Оц3). 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 24 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

При направено ценово предложение 0.0000 лева, то се оценява с максималния брой 

точки за показателя, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници, за 

Цmin се прилага стойност 0.00001, по следната формула: 

                     Ц min 

Оц3= 24 x -----------, където: 

                     Цn  
- Цmin – предложена най-ниска цена измежду всички участниците 

- Цn – цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда“   

 

Ценови предложения на участниците, подлежащи на оценка:  

БТК ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1670/02.11.2017 г.:  

1. Стойност на месечната абонаментна такса за поддържане на ISDN мрежа (общо, без 

значение броя крайни потребители) – 5 816.49 (пет хиляди осемстотин и шестнадесет 

лева и четиридесет и девет стотинки) лева без ДДС. 

2. Стойност на таксата за първоначално конфигуриране на ISDN мрежата - 0,0000 (нула 

цяло, нула, нула, нула, нула) лева без ДДС  

3. Стойност на таксата за изграждане на ISDN мрежата - 0,0000 (нула цяло, нула, нула, 

нула, нула) лева без ДДС. 

  

„Мобилтел“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1675/02.11.2017 г.: 

1. Стойност на месечната абонаментна такса за поддържане на ISDN мрежа (общо, без 

значение броя крайни потребители) – 5 800.00 (пет хиляди и осемстотин) лева без 

ДДС. 

2. Стойност на таксата за първоначално конфигуриране на ISDN мрежата - 0,0000 (нула 

цяло, нула, нула, нула, нула) лева без ДДС  

3. Стойност на таксата за изграждане на ISDN мрежата - 0,0000 (нула цяло, нула, нула, 

нула, нула) лева без ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение на участника БТК ЕАД 

           Цmin                  5800 

Оц1 = --------- х 12 = --------------- х 12 =  11.9660 

               Цn                 5816.49 

 

                       Цmin          0.00001 

Оц2= 24 x ----------- = --------------- х 24 =  24 

                    Цn                 0.00001 

 

                       Цmin          0.00001 

Оц3= 24 x ----------- = --------------- х 24 =  24 

                    Цn                 0.00001 
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Оценка на предложението на участника БТК ЕАД по показател Оц = Оц1 + Оц2+ 

Оц3=11.9660+24+24=59.9660 точки. 

 

Оценка на ценовото предложение на участника „Мобилтел“ ЕАД 

           Цmin                  5800 

Оц1 = --------- х 12 = --------------- х 12 =  12 

               Цn                 5800 

 

                       Цmin          0.00001 

Оц2= 24 x ----------- = --------------- х 24 =  24 

                    Цn                 0.00001 

 

                       Цmin          0.00001 

Оц3= 24 x ----------- = --------------- х 24 =  24 

                    Цn                 0.00001 

 

Оценка на предложението на участника Мобилтел ЕАД по показател Оц = Оц1 + Оц2+ 

Оц3=12+24+24= 60 точки. 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

Съгласно предварително обявеното, оценката на офертите се формира по следната формула:  

„Око = От + Оц  

където: 

Око е оценката на конкретната оферта на участника; 

От е показателят „Технически показател” на участника. Максималната стойност на 

показателя От е 40 точки. Показателят От има относителна тежест в крайната оценка от 

40%. 

Оц е показателят „Ценови показател” на участника. Максималната стойност на 

показателя Оц е 60 точки. Показателят Оц има относителна тежест в крайната оценка от 

60%. 

Максималната стойност на оценката (Око) е 100 точки.  

 

Оценките по отделните ценови подпоказатели се представят в числово изражение с точност 

до четвъртия знак след десетичната запетая.  

Офертата, получила най-висока оценка Око, се класира на първо място. В случай, че двама 

или повече участници получат равни оценки, изпълнителят на обществената поръчка се 

определя при съобразяване с разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и ал. 3 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП.“ 

 

Оценка на офертата на участника БТК ЕАД  

Око = От + Оц = 40 + 59.9660 = 99.9960 точки 

 

Оценка на офертата на участника „Мобилтел“ ЕАД 

Око = От + Оц = 20 + 60 = 80 точки 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ: 
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1. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД /БТК ЕАД/, С 

ОФЕРТА С ВХ. № 02-01-1670/02.11.2017 г. – 99.9660 т. 

2. „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД С ОФЕРТА С ВХ. № 02-01-1675/02.11.2017 г. – 80 т. 

 

 

С оглед извършеното разглеждане и оценяване на постъпилата оферта за участие в 

проведеното събиране на оферти за възлагане на поръчка с наименование: 

„Предоставяне на услуги по изграждане и поддръжка на ISDN мрежа“, назначената 

комисия със Заповед № 277/07.11.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, 

определя оферта с вх. № 02-01-1670/02.11.2017 г. на „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД /БТК ЕАД/, за валидна такава и с икономически най-изгодна оферта, 

съобразно избрания критерий за оценка и предлага да й бъде възложено изпълнението 

на горепосочената поръчка.  

 

Приложения: 

1. Протокол /списък/ за предаване на постъпили оферти от 07.11.2017 г.; 

2. Пълномощни – копия, 2 бр.; 

3. Декларации по чл.103, ал. 2 ЗОП от 07.11.2017 г. – 3 броя; 

4. Оферти, постъпили за участие в настоящата процедура – 2 броя 

 

Дата на предаване на настоящия Протокол и приложенията към него, е датата, на 

която същият е входиран в деловодството на ЦУ на ДП БСТ. 

Настоящият протокол се състои от общо 12 страници и се подписа от назначената със 

Заповед № 277/07.11.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ КОМИСИЯ както 

следва: 

 

/заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Веселин Кюркчиев, член 

 

/заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

………………………….           

Николай Станчев, член           

 

 


