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Вх. № 01-04-1132/12.07.2018 г.  

 

ДОКЛАД  

по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед №176/26.06.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ  

 

Относно: извършен подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с Решение 

№ 71/15.03.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ открита процедура по реда на ЗОП 

с наименование: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги“, за разглеждане, оценка и 

класиране на подадените от тях оферти 

 

Във връзка с Решение № 71/15.03.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: 

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги“, със Заповед №176/26.06.2018 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл. 103, ал. 1 ЗОП и чл. 51, ал. 1 вр. чл. 

54 и сл. ППЗОП, е назначена комисия в състав: 

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

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

3. Моника Соколова – Директор, ДОА, при ЦУ на БСТ – член; 

4. Живко Николов – Ръководител отдел ЦУОТ, ДОКТ, при ЦУ на БСТ - член; 

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

на БСТ – член; 

и 

6. Вяра Георгиева – Юрисконсулт, ДПОП, при ЦУ на БСТ – резервен член; 

със следните задачи: 

комисията да извърши подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с 

Решение № 71/15.03.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ, открита процедура по реда 

на ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги“ и да разгледа и оцени 

подадените от тях оферти при спазване на правилата в ЗОП, ППЗОП, Обявлението и 

Документацията за настоящата обществена поръчка; 

2. комисията да започне работа на 26.06.2018 г., в 10:00 часа, на адрес: гр. София, ул. 

Хайдушко изворче № 28, в административната сграда на ЦУ на БСТ, след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти и да извърши действията по чл. 54, ал. 1 – 5  

ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗОП; 

3. комисията, в срок до 27.07.2018 г.: 

- да извърши действията по чл. 54, ал, 1,2,7,8,12,13 ППЗОП, вр. чл.56 – 58 ППЗОП, като 

състави съответни протоколи, отразяващи работата й; 

- да състави Доклад по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП, който да предаде на 

Възложителя ведно с цялата документация по проведената обществена поръчка; 

4. комисията да съхранява документите, свързани с обществената поръчка, до приключване 

на работата й, в архива към стая 2-4 Дирекция „Правна и обществени поръчки“, ет. 2, 

административната сграда на ЦУ на БСТ, с адрес в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28. 
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Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани. На 

първото проведено публично заседание редовния член – Рада Гьонова, бе замествана от 

резервния член – Вяра Георгиева. В последващите заседания на комисията, същата 

заседаваше и вземаше решения изцяло в основния си състав. 

 

Работният процес на комисията протече в четири основни етапа – провеждане на публично 

заседание на 26.06.2018 г. от 10.00 часа, на което се извършиха действията по чл. 54, ал. 1 – 

ал. 6 ППЗОП във връзка с чл.104, ал. 1 ЗОП и се състави Протокол № 1, приложен към 

настоящия, на 09.07.2018 г. бе проведено закрито заседание за извършване на действията по 

чл. 54, ал. 7 – ал. 13 и чл. 56, ал. 1 и ал. 2 и чл. 57, ал. 2 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 1 

ЗОП; за същите е съставен Протокол № 2/09.07.2018 г., приложен към настоящия. На 

12.07.2018 г. от 10.00 часа комисията проведе второ публично заседание, на което обяви 

резултатите от оценяване на подадената оферта по показателите, различни от ценовия, 

отвори и оповести ценовото предложение на участника, след което в закрито заседание 

извърши действията по чл. 57, ал. 2 и чл. 58, ал. 1 ППЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП; за същите е 

съставен Протокол № 3/12.07.2018 г., приложен към настоящия. Предвид представените 

документи и информация в опаковката на единствения участник в процедурата, комисията 

не е намерила основание за изискване на допълнителни такива.  

 

Оферти за участие в настоящата процедура са подадени от: 

1.„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК ЕАД/ 

вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г. 

Офертата е внесена от Руслан Цанков в 13.30 часа 

 

В изпълнение на указаното ни, извършихме следното: 

На датата, посочена в Заповед № 176/26.06.2018 г., комисията /в състава посочен по-горе, 

като редовният член – Рада Гьонова, е заместванан от резервния член – Вяра Георгиева/, се 

събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28 и 

започна своята работа в 10.00 часа, след получаване на списък с участниците и представените 

от тях оферти. На проведеното публично заседание не присъства представител на участника 

подал оферта, не присъстват представители на средствата за масово осведомяване – 

обстоятелството е отразено в Присъствен списък. Присъстващите членове на комисията 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след което започна отварянето на подадените 

запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното 

съдържание. 

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на БТК ЕАД с вх. № 
02-01-1026/25.06.2018 г.: 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи и 
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извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение на участника, а след това и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 10.15 часа на 26.06.2018 г. като за работата си състави и подписа Протокол № 1, състоящ 

се от 2 страници. Приложения към този протокол са: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 5 

бр., Списък на участниците и протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък. 

 

На 09.07.2018 г., от 09.30 ч., комисията /изцяло в основния си състав/, на свое закрито 

заседание пристъпи към разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени 

от единствения участник в процедурата за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Отсъстващия на първото 

публично заседание редовен член Рада Гьонова, се запозна със списъка на лицата подали 

оферти, след което подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника БТК ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

2.1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващото участника упълномощено лице; 

2.2. Декларация по чл. 44, ал. 2 ППЗОП относно използваната възможност по чл. 67, ал. 3 

ЗОП, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 

публикувания ЕЕДОП и е посочен адресът, на който е осигурен достъп до документа – 

оригинал и подписана от представляващото участника лице, което може самостоятелно да 

го представлява по закон; 

2.3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – оригинал, 

попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано 

съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан от лицето, което може самостоятелно да 

представлява участника в съответствие с чл. 41, ал. 2 ППЗОП; 

2.4. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП – оригинал, попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващото участника лице, което може самостоятелно 

да го представлява по закон. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника БТК ЕАД с поставените от възложителя 

изисквания - към личното състояние, икономическото и финансово състояние и 

техническите и професионални способности, бе установено че същият е представил 

документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото 
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и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното 

състояние и критериите за подбор. 

 

След това, в същото заседание, комисията разгледа техническото предложение от офертата 

на участника БТК ЕАД и провери нейното съответствие с изискванията на техническите 

спецификации от документацията за участие: 

 

3. Разглеждане на допуснатата оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-

11026/25.06.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

3.1. предложение за изпълнение на поръчката – оригинал и на CD, попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации 

и изисквания на възложителя: 

По отношение на фиксираната далекосъобщителна услуга: Предоставена е информация за 

вида на услугите и начина, по който ще бъдат предоставяни от участника /където е 

относимо/. Предоставена е информация за ползваната мрежа, технология и инфраструктура, 

които се предвижда да се ползват при изпълнение на услугите. Предложеното напълно 

съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата му спецификация. 

Декларирано е, че фиксираната далекосъобщителна услуга, предлагана от участника, може 

да бъде предоставена за до 1300 крайни потребителя, с възможност за тяхното намаляване 

и увеличаване по заявка на  ДП БСТ. 

Декларирано е че, участника може да предоставя на Възложителя ежемесечна 

детайлизирана сметка за ползваните услуги, съдържаща най-малко следната информация: 

всички видове ползвани услуги през разплащателния период, и брой на ползваните услуги, 

обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните 

начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в 

абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума 

без ДДС.  

Приложено към настоящото са представени: общи условия за услугата – Общи условия на 

БТК ЕАД за фиксирана гласова услуга и Общи условия на БТК ЕАД за мобилна услуга и 

които общи условия ще бъдат приложими в случай на липса на изрична договорна уредба 

между участника и Възложителя, по отношение предоставянето на дадена услуга от обхвата 

на поръчката или в случай, че условията по предоставянето й са по-добри за Възложителя. 

В случай на тяхна промяна, е декларирано че ще уведомяваме изрично Възложителя, с 

посочване на съответното изменение и че същите ще бъдат приложими спрямо него само 

след като същият ги приеме.  

 

Направено е предложение за обезпечаване на енергонезависимостта на предложените от 

участника гласови телефонни услуги чрез дистанционно захранване през собствената му 

мрежа, като е посочена изискуемата се информация за  1/оборудването, чрез което ще се 

осигури възможността (кабелни съоръжения или радио съоръжения или други) и 2/ 
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предлаганата технология и метод на осигуряване на енергонезависимостта на гласовите 

телефонни услуги. Няма направено предложение за използване на технология/и, която/ито 

изисква/т монтаж на съоръжения в или върху сградите на Възложителя. 

Направено е предложение за предоставяне на интегрираните далекосъобщителни услуги, 

при следните параметри: 

 Вид и честота на телефонията - audio/3.1kHz, 120 ohm (ETS 300 1110); 

 Стандарт на видеотелефонията – ETC TNA 1(89)(49), H.320; 

 Скорост и вид за пренос на данни – 64kbps Unrestricted digitai; 

 Качество на гласовата услуга – audio-codec G.711 a-Law; 

 Начин на осигуряване на синхронната връзка, за обезпечаване на услугата – 

осигуряване чрез мрежата на участника гарантиран капацитет от 64 kbps на канал при  ISDN 

BRI и Синхронна връзка от край до край; 

 Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор) в размер на – R фактор (overall 

transmission quality rating) – R ≥70, в съответствие с ITU-T препоръка G.107; 

 Начин на сигнализация – Сигнализация DSS1 (digital subscriber signaling system N1) 

при ISDN BRI 

Посочена е информация за: 1/оборудването, чрез което се предоставя възможността 

(кабелни съоръжения и TDM мрежа от централи) и 2/ предлагания метод на осигуряване на 

възможността за получаване и изпращане на факсимилни съобщения. Участникът не е 

направил предложение за използване технология/и, която/ито изисква/т монтаж на 

съоръжения в или върху сградите на Възложителя. 

 

Направено е предложение за обмен на факсимилни съобщения през всеки предоставен 

аналогов телефонен пост, без необходимост от използване на устройство за адаптиране на 

сигналите на факсимилните апарати към мрежата на участника. 

 

Направено е предложение за предостаяне услугата „Автоматичен вход“, чрез DDI, 

придружена от списък на населените места, в които има вече предоставени такива услуги  

 

Предложени са 70 000 броя включени минути в месечната абонаментна такса за разговори 

с абонати на фиксирани мрежи в РБ (общо за всички постове включени в Списък № 1 от 

Техническата спецификация) 

Предложени са следните допълнителни далекосъобщителни услуги: 

Колокация на оборудване; услуга за достъп до GSM/UMTS LTE с възможност за разговори 

в корпоративната група на Възложителя; услуга за достъп до GSM/UMTS LTE с възможност 

за разговори извън корпоративната група на Възложителя; услуга за достъп до GSM/UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство през персонална 

компютърна конфигурация; услуга за глобално позициониране на подвижни обекти в 

реално време. За тези допълнителни услуги са е предоставена подробна информация за вида 

на услугите, начина, по който ще се предоставят /където е относимо/ и условията при които 

ще се предоставят. Предоставени са данни за ползваната мрежа, технология и 

инфраструктура, които се предвижда да се ползват при изпълнение на допълнителните 

услуги.  
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Декларирано от участника е, че предложените допълнителни далекосъобщителни услуги, 

предлагани от тях, са различни по същността си услуга от фиксираната далекосъобщителна 

услуга, предложена в техническото им предложение и ползването на която и да е от двете 

услуги не е взаимообвързано, нито технически, нито ценово; както и че са наясно че 

предложеното от тях за нейното предоставяне не влияе на оценката на техническото им 

предложение в настоящата процедура. 

Декларирано е, че допълнителните далекосъобщителни услуги, предлагани от тях, може да 

бъдат предоставени за до 1300 потребителя, с възможност за тяхното намаляване и 

увеличаване по заявка на  ДП БСТ. 

Декларирано е че, участника може да предоставя на Възложителя ежемесечна 

детайлизирана сметка за ползваните услуги, съдържаща най-малко следната информация: 

всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, 

обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните 

начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в 

абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума 

без ДДС.  

 

Приложено към настоящото са представени Общите условия на участника за всички услуги, 

предложени за предоставяне, които ще бъдат приложими в случай на липса на изрична 

договорна уредба между него и Възложителя, по отношение предоставянето на дадена 

услуга от обхвата на предложението им или в случай, че условията по предоставянето й са 

по-добри за Възложителя. В случай на тяхна промяна, е декларирано че ще уведомяват 

изрично Възложителя, с посочване на съответното изменение и че същите ще бъдат 

приложими спрямо него само след като същият ги приеме.  

Посочено е че участникът е наясно с възможността за Възложителя – ДП БСТ, да не се 

ангажира с потребление на всички оферирани от участника далекосъобщителни услуги и че 

Възложителят ще заявява ползването им съобразно нуждите и финансовите си 

възможности. 

Предложено и декларирано е, че участникът ще изпълнява услугите от предмета на 

договора на територията на Република България, като съответните отчетни документи 

/протоколи, фактури и др./, когато такива са необходими, ще бъдат доставя на адрес: гр. 

София, ул. Хайдушко изворче“ №28. 

Посочено е че, при така предложените от участника условия, в тяхната ценова оферта са 

включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания 

вид и обхват. 

Няма работи от обекта на поръчката, които е предложено да се изпълняват от 

подизпълнители. 

В предложението е представена и Декларация за конфиденциалност на техническото 

предложение на участника, на основание чл. 102, ал. 1 ЗОП. 

 

3.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника; 
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3.3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника; 

3.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато 

е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от представляващия участника; 

3.5. пълномощно – оригинал, с нотариална заверка на подписа на лицето, законен 

представител на участника, с което упълномощава 3 броя физически лица да представляват 

БТК ЕАД в настоящата процедура. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника БТК ЕАД отговаря на предварително обявените условия. 

 

След като констатира, че предвид разгледаните до момента документи, съдържащи се в 

офертата на участника БТК ЕАД, същият отговарят на изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата, комисията пристъпи към оценка на техническото 

му предложение от офертата в съответствие с предварително обявените условия, по 

посочения от възложителя критерий.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението/, възложителят е 

посочил, че обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално съотношение 

качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 ЗОП. Определеният критерий за оценка на 

офертите на участниците в настоящата процедура е икономически най-изгодната оферта. 

Възложителят е определил показателите, относителната им тежест и методиката за 

определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности 

в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници:  

 

4. Оценка на оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-11026/25.06.2018 г., по 

показателя, обхващащ параметри от техническото му предложение: 

 

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

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

му предложение и включват следните подпоказатели: 

От1 е оценка на предложението на участника за енергонезависимост на гласовите 

телефонни услуги – 12 т.; 

От2 е оценка на предложението на участника за предлаганите интегрирани 

далекосъобщителни услуги – 14 т.; 

От3 е оценка на предложението на участника за услугата получаване и изпращане на 

факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост – 11 т.; 

От4 е оценка на предложението на участника за услугата „Автоматичен вход“– 11 т.; 
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От5 е оценка на предложението на участника за брой включени минути в месечната 

абонаментна такса за разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо за 

всички постове) – 12 т. 

 

Оценяването на предложеното техническо решение за предоставяне на услугите от 

участника се формира както следва: 

От = От1 + От2 + От3 + От4 + От5 

 

Оценка на предложението на участника за енергонезависимост на гласовите 

телефонни услуги - От1.  

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

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника: 

• При предложено обезпечаване на енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги чрез UPS или негов еквивалент – предложението на участника по този подпоказател 

се оценява с 6 точки,  

• При предложено обезпечаване на енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги чрез дистанцинно захранване през мрежа на участника или негов еквивалент - 

предложението на участника по този подпоказател се оценява с 12 точки. 

 

Оценка на предложението на участника за предлаганите интегрирани 

далекосъобщителни услуги - От2 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 14 т. Този 

подпоказател се състои от следните подподпоказателя, чиято обща оценка дава сбор от 100 

т. и която обща оценка се претегля, за да се изчислят точките по подпоказателя От2. 

Оценяваните подпоказатели на предоставяните интегрирани далекосъобщителни услуги са: 

 Вид и честота на телефонията (От2.1) – максимален брой 2 т.; 

 Стандарт на видеотелефония (От2.2) – максимален брой 2 т.; 

 Скорост и вид за пренос на данни (От2.3) – максимален брой 2 т.; 

 Осигуряване на качество на гласовата услуга (От2.4) – максимален брой 2 т.; 

 Начин на осигуряване на синхронна връзка (От2.5) – максимален брой 2 т.; 

 Размер на фактор за оценка на преноса на глас /R фактор/ (От2.6) – максимален брой 

2 т.; 

 Начин на сигнализация (От2.7) – максимален брой 2 т. 

 

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника: 

 При направено предложение за Телефония - audio/3.1kHz(От2.1) – предложението на 

участника по този подподпоказател се оценява с 2 т.; 

 При направено предложение за Видеотелефония, (ETS T/NA 1 (89) 49) (От2.2) – 

предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 2 т.; 

 При направено предложение за 64 kbps “Unrestricted digital” за пренос на данни 

(От2.3) – предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 2 т.; 
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 При направено предложение за Audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество 

на гласовата услуга (От2.4) – предложението на участника по този подподпоказател 

се оценява с 2 т.; 

 При направено предложение за Синхронна връзка от край до край (От2.5) – 

предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 2 т.; 

 При направено предложение за Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор) не 

по-малък от 70 (От2.6) – предложението на участника по този подподпоказател се 

оценява с 2 т.; 

 При направено предложение за Сигнализация DSS1 (От2.7) – предложението на 

участника по този подподпоказател се оценява с 2 т. 

Във всички останали случаи предложението на участника за осигуряването на съответния 

параметър се оценява с 1 точка. 

 

Изчисляване на точките по подпоказателя: 

От2 = От2.1n+От2.2n+От2.3n+От2.4n+От2.5n+От2.6n+От2.7n e сбора на получените оценки по 

подподпоказателите От2.1, От2.2, От2.3, От2.4, От2.5, От2.6 и От2.7 от участника, чието 

предложение се оценява. 

 

Оценка на предложението на участника за услугата получаване и изпращане на 

факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост - От3: 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 11 т. 

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника: 

• При предложен обмен на факсимилни съобщения през всеки предоставен аналогов 

телефонен пост с използване на устройство за адаптиране на сигналите на факсимилните 

апарати към мрежата на участника - предложението на участника по този подпоказател се 

оценява с 6 точки; 

• При предложен обмен на факсимилни съобщения през всеки предоставен аналогов 

телефонен пост, без необходимост от използване на устройство за адаптиране на сигналите 

на факсимилните апарати към мрежата на участника - предложението на участника по този 

подподпоказател се оценява с 11 точки. 

 

Оценка на предложението на участника за услугата „Автоматичен вход“- От4 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 11 т. 

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника: 

• При направено от участника предложение за предоставяне на нова, допълнителна 

услуга „Автоматичен вход“ не чрез DDI - предложението на участника по този 

подпоказател се оценява с 6 точки; 

• При направено от участника предложение за предоставяне на нова, допълнителна 

услуга „Автоматичен вход“ чрез DDI, придружена от списък на населените места, в които 

има вече предоставени такива услуги - предложението на участника по този подпоказател 

се оценява с 11 точки. 
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Оценка на предложението на участника за брой включени минути в месечната 

абонаментна такса за разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо за 

всички постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) - От5 

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

 

Максимален брой оценявани минути по подпоказателя e 70 000 общо за всички постове от 

Списък № 1. 

Точките по този подпоказател се формират по следната формула: 

От5 = Предложеният брой минути от участника, чието предложение се оценява/ 

Максимално предложеният брой минути от n-тия участник по този подпоказател*12 

където 12 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

Предложение на участника по показателя От1 - за енергонезависимост на гласовите 

телефонни услуги – обезпечаването на енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги е предложено да се осъществи чрез дистанцинно захранване през собствената му 

мрежа; 

Оценка на участника по показателя От1 - на предложението на участника за 

енергонезависимост на гласовите телефонни услуги – 12 точки; 

 

Предложение на участника по подпоказателите по показателя От2 - за предлаганите 

интегрирани далекосъобщителни услуги: 

 Вид и честота на телефонията (От2.1) - audio/3.1kHz, 120 ohm (ETS 300 1110); 

 Стандарт на видеотелефонията (От2.2) – ETC TNA 1(89)(49), H.320; 

 Скорост и вид за пренос на данни (От2.3) – 64kbps Unrestricted digitai; 

 Качество на гласовата услуга (От2.4) – audio-codec G.711 a-Law; 

 Начин на осигуряване на синхронната връзка, за обезпечаване на услугата (От2.5) – 

осигуряване чрез мрежата на участника гарантиран капацитет от 64 kbps на канал при  ISDN 

BRI и Синхронна връзка от край до край; 

 Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор) (От2.6) - в размер на R фактор (overall 

transmission quality rating) – R ≥70, в съответствие с ITU-T препоръка G.107; 

 Начин на сигнализация (От2.7) – Сигнализация DSS1 (digital subscriber signaling 

system N1) при ISDN BRI 

 

Оценка на участника по показателя От2 – на предложението на участника за предлаганите 

интегрирани далекосъобщителни услуги: 

 Оценка по подпоказател Вид и честота на телефонията (От2.1) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Стандарт на видеотелефонията (От2.2) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Скорост и вид за пренос на данни (От2.3) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Качество на гласовата услуга (От2.4) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Начин на осигуряване на синхронната връзка, за 

обезпечаване на услугата (От2.5) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор) (От2.6) – 2 

точки; 
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 Оценка по подпоказател Начин на сигнализация (От2.7) – 2 точки; 

 

От2 = 2+2+2+2+2+2+2 = 14 точки. 

 

Предложение на участника по показателя От3 - за услугата получаване и изпращане на 

факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост – предложен е 

обмен на факсимилни съобщения през всеки предоставен аналогов телефонен пост, без 

необходимост от използване на устройство за адаптиране на сигналите на факсимилните 

апарати към мрежата на участника;  

Оценка на участника по показателя От3 - на предложението на участника за услугата 

получаване и изпращане на факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен 

телефонен пост – 11 точки; 

 

Предложене на участника по показателя От4 - за услугата „Автоматичен вход“–  предлага 

се услугата „Автоматичен вход“ чрез DDI, като същата е придружена от списък на 

населените места, в които има вече предоставени такива услуги; 

Оценка на участника по показателя От4  - на предложението на участника за услугата 

„Автоматичен вход“ – 11 точки; 

 

Предложение на участника по показателя От5 - за брой включени минути в месечната 

абонаментна такса за разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо за 

всички постове) – 70 000 броя; 

Оценка на участника по показателя От5 – на предложението на участника за брой 

включени минути в месечната абонаментна такса за разговори към всички национални 

фиксирани мрежи (общо за всички постове) –  

От5 = 70000/70000 *12 = 12 точки 

 

Оценяването на предложеното техническо решение за предоставяне на услугите от 

участника БТК ЕАД: 

От = От1 + От2 + От3 + От4 + От5 = 12+14+11+11+12= 60 точки 

 

След извършване на горното, комисията, в 11:20 ч на 09.07.2018 г., приключи настоящото 

заседание и прие, че обявяване на резултатите от оценяването на подадената оферта по 

техническите показатели и подпоказатели, посочени в методиката за оценка, отваряне на 

ценовото предложение и неговото оповестяване, ще се състои на 12.07.2018 г., в 10.00 часа 

в сградата на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28. Комисията възлага на 

г-жа Рада Гьонова – председател, да организира публикуване на съобщение за това със 

съдържанието по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП. След направена проверка в Профила на 

купувача, се установи, че така възложеното е изпълнено точно и в съответствие със закона. 

 

Горепосочените действия и констатации от работата на комисията от 09.07.2018 г., са 

обективирани в Протокол № 2/09.07.2018 г., състоящ се от общо 9 страници и който 
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протокол е подписан от всеки от редовните членове на комисията. Приложения към този 

протокол са: Декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 1 бр. 

 

На 12.07.2018 г., членовете на настоящата комисия /в основния си състав/ се събраха в 

сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, като 

започнаха своята работа в 10.00 часа - по провеждане на второ публично заседание, на което 

да обявят резултатите от ценяване на подадената оферта по показателите, различни от 

ценовия и да отворят и оповестят ценовите предложения от офертата на участника в 

настоящата процедура, така както е указано в Протокол № 2/09.07.2018 г. и за което 

участника е уведомен чрез публикуване на съобщение за това на 09.07.2018 г. на Профила на 

купувача на Възложителя. На провежданото публично заседание не присъстваха 

представители на участника, нито на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е 

отразено в Присъствен списък.  

 

5. Действия и констатации относно обявяване на резултатите от оценяването на 

офертата на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г. по 

показателите, различен от ценовия:  

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на този участник, за която е 

установено, че отговаря на изискванията на Възложителя, по показателите, различни от 

ценовия и която се съдържа в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол № 

2/09.07.2018 г., а именно: 

Оценка на участника по показателя От1 - на предложението на участника за 

енергонезависимост на гласовите телефонни услуги – 12 точки; 

Оценка на участника по показателя От2 – на предложението на участника за предлаганите 

интегрирани далекосъобщителни услуги: 

 Оценка по подпоказател Вид и честота на телефонията (От2.1) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Стандарт на видеотелефонията (От2.2) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Скорост и вид за пренос на данни (От2.3) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Качество на гласовата услуга (От2.4) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Начин на осигуряване на синхронната връзка, за 

обезпечаване на услугата (От2.5) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор) (От2.6) – 2 

точки; 

 Оценка по подпоказател Начин на сигнализация (От2.7) – 2 точки; 

От2 = 2+2+2+2+2+2+2 = 14 точки. 

Оценка на участника по показателя От3 - на предложението на участника за услугата 

получаване и изпращане на факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен 

телефонен пост – 11 точки; 

Оценка на участника по показателя От4  - на предложението на участника за услугата 

„Автоматичен вход“ – 11 точки; 

Оценка на участника по показателя От5 – на предложението на участника за брой 

включени минути в месечната абонаментна такса за разговори към всички национални 

фиксирани мрежи (общо за всички постове) –  

От5 = 70000/70000 *12 = 12 точки 
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Оценка на предложеното техническо решение за предоставяне на услугите от участника 

БТК ЕАД: 

От = От1 + От2 + От3 + От4 + От5 = 12+14+11+11+12= 60 точки 

 

След това комисията извърши следните 

6. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на БТК ЕАД с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г.: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника и оповестяването 

му. Установено бе, че този плик е неотварян и запечатан, така както на първото проведено 

публично заседание. Участникът БТК ЕАД е направил следното ценово предложение за 

изпълнение на обществената поръчка: 

По отношение на фиксираната далекосъобщителна услуга: 
Стойност на месечната абонаментна такса (общо за всички постове, включени в Списък № 

1 от Техническите спецификации) - 5 800,0000 /пет хиляди и осемстотин лева нула, нула, 

нула, нула стотинки словом/ лева без ДДС. 

1. Стойност на цена на минута за разговори с абонат на фиксирана мрежата в страната 

(извън включените в абонаментната такса минути), в лева без ДДС, както следва: 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД (Цбтк): 0,0000 

(нула лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД (Цмтел): 

0,0015 (нула лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД 

(Цтб): 0,0015 (нула лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ (Цдф): 0,0015 (нула 

лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

 

По отношение на допълнителните далекосъобщителни услуги, предложени да се 

предоставят в техническото предложение на този участник: 

1. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност за 

разговори в корпоративната група на Възложителя: 

- 2,4000 (два лева четири, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

2. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност за 

разговори в корпоративната група на възложителя и извън корпоративната група на 

възложителя: 

- 10,0000 (десет лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

3. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонално 

мобилно устройство с включени с включени 1 500 MB на максимална скорост: 

- 13,1700 (тринадесет лева едно, седем, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 
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4. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонално 

мобилно устройство с включени 3 000 MB на максимална скорост: 

- 20,0000 (двадесет лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

5. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонално 

мобилно устройство с включени 10 000 MB на максимална скорост: 

- 40,0000 лв. (четиридесет лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

6. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална 

компютърна конфигурация с включени 1 000 MB на максимална скорост: 

- 6,6600 (шест лева шест, шест, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

7. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална 

компютърна конфигурация с включени 2 000 MB на максимална скорост: 

- 9,9900 (девет лева девет, девет, нула, нула стотинки) лева без ДДС.  

8. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална 

компютърна конфигурация с включени 5 000 MB на максимална скорост: 

- 14,1600 (четиринадесет лева едно, шест, нула, нула стотинки) лева без ДДС.  

9. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална 

компютърна конфигурация с включени 10 000 MB на максимална скорост: 

- 17,4900 (седемнадесет лева четири, девет, нула, нула стотинки) лева без ДДС.  

10. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална 

компютърна конфигурация с включени 20 000 MB на максимална скорост: 

- 22,4900 (двадесет и два лева четири, девет, нула, нула стотинки) лева без ДДС.  

11. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална 

компютърна конфигурация. с включени 40 000 MB на максимална скорост: 

- 33,3300 (тридесет и три лева три, три, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

12. Цена на месечен абонамент за услуга за глобално позициониране на подвижни 

обектив в реално време: 

- 21, 5000 лв. (двадесет и един лева пет, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

13. Цена на месечен абонамент за Колокация на оборудване: 

- 1 300,0000 (хиляда и триста лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева. ДДС. 

14. Цена за месечен абонамент за допълнителни услуги за колокация на оборудване:  

14.1 Smart Hands – 30,0000 лв. (тридесет лева нула, нула, нула, нула стотинки), лева без 

ДДС. 

14.2 Електроенергия над 3kW – 150,0000 (сто и петдесет лева нула, нула, нула, нула 

стотинки) лева без ДДС на всеки 1 kW допълнителна мощност. 
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С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 10.25 часа на 12.07.2018 г., след което в закрито заседание, започнало непосредствено след 

това, пристъпи към разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП представени 

от единствения участник в процедурата за съответствие с изискванията на възложителя  

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

7. Разглеждане на допуснатата оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-

1026/25.07.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените финансови и ценови условия. Оценка по ценовия показател: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно фиксираната 

далекосъобщителна услуга и другите допълнително предложени далекосъобщителни 

услуги от техническото му предложение, попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника БТК 

ЕАД отговаря на предварително обявените финансови и ценови условия и комисията 

пристъпи към оценка на офертата. 

По показател „Ценови показатели (Оц)“, съгласно посоченото в документацията за 

участие, се оценяват предложенията на участника от ценовото му предложение и включват 

следните подпоказатели: 

Оценка на предложението на участника за цена на месечната абонаментна такса 

(общо за всички постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) - в 

лева без ДДС (Оц1). 

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

ценово предложение 0.0000 лева, то се оценява с максималния брой точки за показателя 12, 

а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници Минималната 

предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.00001, по следната 

формула: 

Оц1 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *12,  

където 12 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които 

предложенията по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до 

четвърти знак след десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.0000 лева, то за 

целите на изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия 

участник цена по този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду 

участниците цена. 
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Оценка на предложението на участника за цена на минута за разговор с абонат на 

фиксирана мрежа в страната (извън включените в абонаментната такса минути), в 

лева без ДДС (Оц2). 
 

Този показател е съобразен с профила на потребление на Възложителя – ДП БСТ, а именно: 

Направление Относително натоварване  Реализирано потребление в 

минути за периода 

01.12.2015 г. - 15.02.2018 

А B С 

БТК 90.95% 578 816 

Мобилтел 4.35% 27 663 

Теленор 1.05% 6 678 

Фиксирани 

оператори 

3.65% 23 200 

 

Всеки участник следва да предложи единични цени по следните направления: 

- цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД 

- цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД 

- цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД 

- цена за минута разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ 

 

Комисията изчислява съобразно профила на потребление на ДП БСТ цената на минута 

разговор с абоната на фиксирана мрежа в страната за всеки участник, като произведение на 

предложените единични цени по изискуемите направления и тежестта в профила на 

потребление на ДП БСТ, а именно: 

90,95%*Цбтк+4,35%*Цмтел+ 1,05%*ЦТеленор+3,65%*Цдф, 

където: 

- Цбтк – предложената от участника, чието предложение се разглежда, цена за минута 

разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД, 

- Цмтел - предложената от участника, чието предложение се разглежда, цена за минута 

разговор към абонати от фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД от участника, 

- Цтеленор - предложената от участника, чието предложение се разглежда, цена за минута 

разговор към абонати от фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД  

- Цдф - предложената от участника, чието предложение се разглежда, цена за минута 

разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ от участника. 

 

*Подлежат на оценка ценови предложения на участниците, при които предложенията по 

този подпоказател цени са определени с точност до четвъртия знак след десетичната 

запетая и не са по-ниски от регламентираните от КРС за разходоориентирани с тяхно 

решение №550/20.10.2016 г..  

И изчислява оценките по формула: 

Оц2 = Минималната измежду разгледаните и изчислени цена на минута за разговори в 

мрежата на доставчика и към фиксирани мрежи на други доставчици (извън включените в 

абонаментната такса минути)/изчислената цена на минута за разговори в мрежата на 
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доставчика и към фиксирани мрежи на други доставчици (извън включените в 

абонаментната такса минути) за участника, чието предложение се оценява *28 

където 28 е максималният брой точки по подпоказателя 

Оценяването на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от участника 

(Оц) се формира както следва: 

Оц = Оц1 + Оц2 

 

Предложение на участника БТК ЕАД по показателя „Ценови показатели (Оц)“, по 

следните подпоказатели: 

 

Предложение за Цена на месечната абонаментна такса (общо за всички постове включени 

в Списък № 1 от Техническите спецификации) (Оц1) – 5 800,0000 /пет хиляди и осемстотин 

лева нула, нула, нула, нула стотинки словом/ лева без ДДС. 

Оценка по подпоказателя: 

Оц1 = 5800/5800*12 = 12 точки 

 

Предложезиени за Цена на минута за разговор с абонат на фиксирана мрежа в страната 

(извън включените в абонаментната такса минути), в лева без ДДС (Оц2), както следва: 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД (Цбтк): 

0,0000 (нула лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД 

(Цмтел): 0,0015 (нула лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Теленор България 

ЕАД (Цтб): 0,0015 (нула лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ(Цдф): 

0,0015 (нула лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

Оценкка по подпоказателя: 

Изчислена цена на минута разговор с абоната на фиксирана мрежа в страната за всеки 

участник, като произведение на предложените единични цени по изискуемите направления 

и тежестта в профила на потребление на ДП БСТ 

90,95%*0+4,35%*0.0015+ 1,05%*0.0015+3,65%*0.0015 = 0+0.0065+0.0016+0.0055=0.0136 

Оц2 = 0.0136/0.0136*28 = 28 точки 

Оценяване на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от участника 

(Оц) БТК ЕАД:  

Оц = 12 +28 = 40 точки 

 

 

8. Оценка на оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г. 

Класиране: 

Общата (комплексна) оценка на офертите се определя, като първоначално се определят 

присъдените точки по техническите показатели. Тези точки се обявяват на присъстващите 

при отваряне на ценовите предложения. 
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След отваряне на пликовете с ценовите предложения тези, които отговарят на изискванията 

се вземат предвид и се изготвя комплексна оценка на съответната оферта. Общата 

/комплексна/ оценка на офертите (Око) се определя по следната формула: 

 

Око = От + Оц  

 

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка (Око) по посочената формула. В случай, че 

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат 

правилата на чл. 58 от ППЗОП. 

 

Око БТК ЕАД= 60 + 40 = 100 точки 

 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосоченото, комисията извърши следното 

класиране на подадените за участие в настоящата процедура: 

1. Оферта на участника БТК ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г. – 100 

точки 
 

С извършване на класирането, комисията приключи закритата част от заседанието си в 

11.45 часа на 12.07.2018 г. 

 

Горепосочените действия и констатации са обективирани в Протокол № 3/12.07.2018 г., 

състоящ се от общо 6 страници и който протокол е подписан от всеки от членовете на 

комисията. Приложения към този протокол са: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП, 

Присъствен списък. 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, предлагаме да не бъдат 

отстранявани участници в процедурата. 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, предлагаме да бъдат 

допуснати следните участници в процедурата: 

1. Участник БТК ЕАД с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и техническите и професионални способности, 

в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било 

несъответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.  

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия 

в настоящата обществена поръчка, предлагаме да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник, а именно: 
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1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК ЕАД/, подал оферта за 

участие с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г. – 100 точки 
 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от деветнадесет страници, е съставен на 12.07.2018 г., 

в 16.30 часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 176/26.06.2018 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, Комисия за извършване на подбор на участниците, 

подали оферти за участие в откритата с Решение № 71/15.03.2018 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: 

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги“. 

Неразделна част от настоящи доклад са изготвените протоколи от работата на комисията -  

Протокол № 1/26.06.2018 г., Протокол № 2/09.07.2018 г. и Протокол № 3/12.07.2018 г., с 

посочените към тях приложения. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП настоящият доклад ведно с 

Документацията за участие в настоящата процедура и постъпилите оферти, се предават на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ за утвърждаване, на датата, на която същият е входиран 

в деловодството на ДП БСТ. 

 

Комисия съгласно Заповед № 176/26.06.2018 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

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

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Веселин Кюркчиев, член 

 

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

……………………………..          ………………………… 

Живко Николов, член            Моника Соколова, член 

 

 

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

…………………………. 

Николай Станчев, член 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-1132/12.07.2018 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 176/26.06.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията 

към него.  

 

 

Дата: 16 юли 2018 г.  Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/        

Дамян Дамянов Изпълнителен директор 

на ДП „Български спортен тотализатор“  


