ПРОТОКОЛ № 2-2
Във връзка с Решение № 211/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване
на процедура по реда на ЗОП с наименование: „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, с наименования както
следва: Обособена позиция 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“; Обособена позиция 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“;
Обособена позиция 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 № 246/13.09.2018 г.
- т. I, на Изпълнителния директор на ДП БСТ и на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104,
ал. 1 ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП, комисия в състав:
1. Рада Гьонова – Директор ДПОП, при ЦУ на ДП БСТ – председател,
2. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ при ЦУ на ДП БСТ, член,
3. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ, при ЦУ на
ДП БСТ, член,
се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“
№28, на 14.09.2018 г. в 15.30 часа за продължаване на своята работа съгласно заповедта за
назначаването й, а именно - разглеждане документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени
от участника по обособена позиция III в процедурата, за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
По обособена позиция III:
1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за
подбор, на участника „Теленор България“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-011486/11.09.2018 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:
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. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен
съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички
изисквания на възложителя и е подписан от представляващия участника.
3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) –
оригинал, попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който
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е декларирано съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на участника, поставени от възложителя; документът е подписан само от
едно от задължените по закон лица – представляващ и член на Съвета на
директорите; документът не е подписан от останалите двама членове на Съвета на
директорите, нито от прокуристите на дружеството – 4 физически лица;
4. Представени са и неизискуеми на този етап на процедурата, документи – копия,
заверени за вярност с оригинала на: Разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на
обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – GSM;
Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез
мобилна наземна мрежа – UMTS; Разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни
съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално
определен ограничен ресурс – всички услуги, включени в стандарта GSM и/или
UMTS; Сертификат за управление на качеството ISO9001:2008, с обхват: „продажба,
внедряване и предоставяне на телекомуникационни услуги на корпоративни клиенти
и органите на държавната и общинска администрация и извършване на
следпродажбено обсулжване“.
От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване
съответствието на участника „Теленор България“ ЕАД с поставените от възложителя
изисквания - към личното състояние, бе установено че същият е представил нередовен
ЕЕДОП - подписан само от едно от представляващите го по закон лица. От представения от
самия участник Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП, както и
при проверка в Търговския регистър по партидата на дружеството, се установява, че
органите му на управление са Съвет на директорите, състоящ се от 3 физически лица; че
като представляващи –прокуристи, са вписани още 4 физически лица. Съгласно чл. 54, ал.
2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, основанията, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 , т. 2 и т. 7 и в чл. 55, ал. 1,
т. 5 ЗОП, се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при
вземането на решения от тези органи, поради което и на основание чл. 41, ал. 1 ППЗОП,
ЕЕДОП следва да бъде подписан от всички лица, представляващи и управляващи
дружеството-участник, които в случая са вписаните членове на Съвета на директорите – 3
физически лица и обявените прокуристи – 4 физически лица.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 6 ЗОП и предвид
констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника „Теленор
България“ ЕАД, настоящият протокол ще бъде изпратен на участника, подал оферта
за участие в процедурата по обособена позиция III и публикуван в профила на
купувача. На участника „Теленор България“ ЕАД се предоставя срок от 5 работни
дни от получаване на настоящия протокол, в който да представи на настоящата
комисия документи, които съдържат променена и/или допълнена информация
/Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти/.
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Настоящият протокол, състоящ се от 3 страници, се състави и подписа днес: 14.09.2018 г. в
16.45 часа, от назначената със Заповед № 246/13.09.2018 г. на изпълнителния директор на
ДП БСТ, комисия както следва:
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/
……………………………..
Рада Гьонова, председател

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/
…………………………
Веселин Кюркчиев, член

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/
………………………….
Николай Станчев, член
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