
 
Доклад от работата на Комисия, назначена със Заповед № 246/13.09.2018 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, по т. 

I, по обособени позиции I и II 

   стр. 1 

 

 

Вх. № 01-04-1543/20/09.2018 г.  

 

ДОКЛАД  

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

от Комисия, назначена със Заповед № 264/13.09.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ  

 

Относно: извършен подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата 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“ и 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“, за разглеждане, оценка 

и класиране на подадените от тях оферти 

 

Във връзка с Решение № 211/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, 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“, със Заповед №246/13.09.2018 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; 

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

на БСТ – член; 

със следните задачи по т. I от заповедта: 

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

Решение № 211/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ процедура по реда на ЗОП 

с наименование: "Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни“, разделена на 
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обособени позиции с наименования, както следва: Обособена позиция I: „Предоставяне на 

услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на ДП БСТ: Основен център - 3 мобилни 

оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка между центровете, връзка ДКХ, 

връзка между ТВ студио на ДП БСТ – БНТ, доставка на интернет до 10 офиса“; Обособена 

позиция II: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на ДП БСТ: 

Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка 

между центровете, връзка между ТВ студио на ДП БСТ – бТВ доставка на интернет до 1 

офис“; Обособена позиция III: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за 

нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, връзка НАП, доставка на 

интернет до 1 офис, осигуряване на DDoS защита" 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 13.09.2018 г., в 11:00 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 12.10.2018 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. 

 

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

 

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

заседание на 13.09.2018 г. от 11.00 часа, на което се извършиха действията по чл. 54, ал. 1 – 

ал. 6 ППЗОП във връзка с чл.104, ал. 1 ЗОП по отношение и на трите обособени позиции от 

настоящата процедура и се състави Протокол № 1, приложен към настоящия, на 14.09.2018 

г. бе проведено закрито заседание за извършване по обособени позиции I и II 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 № 2-1/14.09.2018 г., приложен към настоящия. На 

19.09.2018 г. от 10.30 часа комисията проведе второ публично заседание, на което обяви 

резултатите от оценяване на подадените оферти по обособени позиции – I и II, 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 № 3-1/19.09.2018 г., приложен към 

настоящия. Предвид представените документи и информация в опаковките на офертите на 

участниците в процедурата по обособените позиции I и II, комисията не е намерила 

основание за изискване на допълнителни такива.  
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Оферти за участие в настоящата процедура, по обособени позиции I и II, са подадени както 

следва: 

 

„ 

1. „А1 България“ ЕАД 

вх. № 02-01-1483/11.09.2018 г. 

Офертата е внесена на ръка от Светлана Данева в 15.51 часа 

Офертата е подадена за 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“; 

 

2. „БТК“ ЕАД 

вх. № 02-01-1484/11.09.2018 г.  

Офертата е внесена  на ръка от Руслан Цанков в 16.25 часа 

Офертата е подадена за 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“ 

 

В изпълнение на указаното ни, извършихме следното: 

На датата, посочена в Заповед № 246/13.09.2018 г., комисията се събра в сградата на ЦУ на 

ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28 и започна своята работа в 

11.00 часа, след получаване на списъка с участниците и представените от тях оферти.  

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след което, по 

обособени позиции, започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки 

по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание: 

 

По обособена позиция I: 

На провежданото публично заседание присъства представител на участника, подал оферта; 

не присъстват представители на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е 

отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.  

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „А1 България“ ЕАД, 

с вх. № 02-01-1483/11.09.2018 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 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 
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представени както е посочено. Членовете на комисията подписаха техническото 

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

 

По обособена позиция II: 

На провежданото публично заседание присъства представител на участника; не присъстват 

представители на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е отразено в 

Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.  

 

2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на БТК ЕАД с вх. № 02-

01-1484/11.09.2018 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 

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. Членовете на комисията подписаха техническото 

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

 

Комисията, в горепосоченото публично заседание, извърши и отваряне на офертата по 

обособена позиция III, която не е предмет на настоящия Доклад. 

С извършване на горните действия, за които е съставен Протокол № 1/13.09.2018 г., 

комисията приключи публичната част от заседанието си в 11.50 часа на 13.09.2018 г. 

 

На 14.09.2018 г., от 13.00 ч., комисията, на свое закрито заседание пристъпи към 

разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от участниците в 

процедурата по обособени позиции I и II за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за разглеждане и оценка на 

техническите предложения.  

 

По обособена позиция I: 

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

подбор, на участника „А1 България“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1483/11.09.2018 

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 
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изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице. 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - 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 с електронен подпис от всеки от 

лицата – членове на управителния орган на дружеството  – 3 физически лица; 

4. Декларация по чл. 67, ал. 3 ЗОП – оригинал, подписана от двама от 

представляващите дружеството лица, в която е посочен адрес, на който е осигурен 

пряк и неограничен достъп до ЕЕДОП, използван в предходна процедура по ЗОП, а 

така също е посочен и адрес, на който може да се извърши безплатна проверка на 

КЕП-овете, използвани за подписването на този ЕЕДОП. 

При извършена проверка от комисията за наличие на електронен ЕЕДОП, на 

осигурения от участника адрес, се установи, че е предоставен достъп до три такива 

документа, подписани с електронен подпис от всяко от лицата – членове на 

надзорния съвет на дружеството-участник и че в тях се съдържа изискуемата се по 

закон и от възложителя информация, удостоверяваща съответствие на участника с 

изискванията към личното му състояние; 

5. Уведомление за промяна във фирмата на участника в настоящата обществена 

поръчка – оригинал, подписан от представляващото участника упълномощено лице. 

 

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

установяване съответствието на участника А1 България ЕАД с поставените от 

възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, 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 и да било несъответствие с поставените от възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

 

След това комисията разгледа техническото предложение от офертата на участника А1 

България ЕАД и провери нейното съответствие с изискванията на техническите 

спецификации от документацията за участие: 

4. Разглеждане на допуснатата оферта на участника А1 България ЕАД с вх. № 02-01-

1483/11.09.2018 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: 

2.1. 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: 

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно посочените в 

документацията технически спецификации при следните параметри: 
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1. Услугата ще бъде представена чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта 

GPRS/3G/или друг със същите или по-добри параметри/ за пакетна комуникация на 

данни, с национално покритие, за нуждите на Възложителя. 

2. Услугата ще бъде предоставена като се осигури покритие на GSM/UMTS мрежата за 

пренос на данни на поне 90 % от територията на България. Участникът е представил 

и декларация за покритие. 

3. Услугата ще бъде предоставена като се осигурят минимум два географски независими 

GGSN /Gateway GPRS Support Nodes/. 

4. Услугата ще бъде поддържана в режим 7х24х365. 

5. Услугата ще бъде предоставена при следните минимални параметри за реакция при 

проблем: 

* Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка за 

проблем. Времето за реакция ще се отчита от момента на подаване до момента на 

потвърждаване регистрирането на повредата; 

* Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на 

услугата при отпадане - до 8 часа. Времето за отстраняване на технически проблем в 

мрежата ще се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след 

изтичане на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната 

работоспособност на комуникационната свързаност. 

6. Услугата ще осигурява възможност за пренос на данни чрез създаване на уникален 

APN за достъп специално за целите на Информационната и комуникационна система 

за приемане на залози в реално време на Възложителя, с цел пренос на данни от двата 

компютърни центъра /Основен - в гр. София и Резервен - в гр. Стара Загора/ до всички 

крайни терминални устройства и обратно. Цялата информация от Основния и 

Резервния компютърни центрове към терминалните устройства и обратно ще 

преминава през отделен APN. За него няма да има никакви допирни точки и рутинги 

от/към други APN-и, гейтуеи, интранети и Интернет - публични и други частни мрежи 

в и извън мрежата на А1 България ЕАД. 

7. Услугата ще предоставя възможност за:  

 Ползване на общ пакет с 20 GB количество данни, от всички ползвани и 

активни на до 1500 дейта СИМ карти  

 Допълнително тарифиране на  всеки започнати 1 GB данни, след изчерпване на 

заявените пакети споделен трафик. 

8. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят е единственият който ще 

има право да индивидуализира и оторизира за пренос на данни крайните терминални 

устройства /като генерира уникални user name/password или др. подобни комбинации/ 

9. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще може да раздава 

динамично IP адреси от частни мрежи за терминалните си устройства; 

10. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на ICMP 

протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за тестване на връзката 

от и към терминалните си устройства. 

11. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

самостоятелно да определя във всеки един момент броя на заявяваните и/или 
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ползваните, и/или активни SIM карти и съответно броя на заявяваните пакети 

споделен трафик, и/или количеството на пренесените данни. 

12. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на пълна 

месечна информация относно размера на пренесеното количество данни и тяхната 

стойност на хартиен носител, както и възможност за справки по електронен път. 

13. Услугата ще се предоставя при осигуряване на дубликат на открадната или изгубена 

SIM карта. 

14. Услугата ще бъде с качество, съгласно изискванията на разрешението за 

предоставяне на електронните съобщителни услуги, предмет на поръчката, издадено 

от Комисията за регулиране на съобщенията на А1 България ЕАД. 

15. За предлаганата услуга ще бъде изградена и поддържана мрежа/и така, че да се 

гарантира предоставяне на качествена услугата по осъществяване на електронно 

съобщение. 

16. Отстраняване на повреди в мрежи, посредством които се осъществява услугата, ще 

бъде осъществено в най-кратък практически възможен срок, като Възложителят бъде 

информиран за засегнатия район. 

17. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на 

предоставянето на услугите, същото ще бъде сведено до знанието на Възложителя в 

срок, не по-кратък от два дни преди появата на дадено препятстващо предоставянето 

услугата събитие, ако това е обективно възможно. 

18. Декларирано е че, услугата може да започне да се предоставя в срок от 15 дни от 

влизането в сила на договора, като до тогава ще се извършат и всички необходими за 

предоставянето й доставки, инсталации и конфигурации, в т.ч. и не ограничаващо се 

само до създаването на частен APN, доставка и активация на заявените SIM карти. 

Представена е информация за начина, по който ще предоставя услугата - за технологията 

която ще използва, организацията на работа, която ще се прилага за предоставяне на 

услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция и отстраняване на 

проблеми при изпълнение на поръчката. 

Представена е информация за начина, по който ще управлява риска при предоставяне на 

услугата – предвидени мерки за преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава 

на изпълнението и от затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител. 

Декларирано е, че участника има правата и възможностите да изпълни поръчката на 

изискуемото се място на изпълнение: Република България. 

 

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

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

2.3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.4. 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 
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е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от представляващия участника; 

2.5. два броя пълномощни – заверено за вярност с оригинала пълномощно и пълномощно – 

оригинал, с нотариална заверка на подписа на лицето, представител на законните 

представители участника, с което упълномощава 7 броя физически лица да представляват 

А1 България ЕАД в настоящата процедура. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника А1 

България ЕАД отговаря на предварително обявените условия. 

 

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

офертата на участника А1 България ЕАД, същият отговарят на изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата, 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.  

 

5. Оценка на оферта на участника А1 България ЕАД с вх. № 02-01-1483/11.09.2018 г., 

по показателя, обхващащ параметри от техническото му предложение: 

 

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

Показател Техническа концепция за изпълнение /К1/ - максимален брой точки 30 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - за 

дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата техническа концепция за 

изпълнение, аспектите на технологията за изпълнение на поръчката или организация на 

работа или методология за реакция и отстраняване на проблем. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва за предоставяне на услугите от обхвата на обособената 

позиция, то офертата му по този показател се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва и организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция, то офертата му по този 

показател се оценява с 20 точки; 
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 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва, организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция 

и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, то офертата му по този 

показател се оценява с 30 точки. 

 

Показател Управление на риска при изпълнение /К2/ - максимален брой точки 30  

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще управлява риска при 

предоставяне на услугата – прилаганата методология за управление на риска, дейностите 

и поддейностите, свързани с предлаганите мерки за преодоляване на риска/рисковете 

обхванати от всеки участник в предложението му. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността, то офертата му по този показател 

се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността и риск от забава на изпълнението, 

то офертата му по този показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава на изпълнението и от 

затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител, то офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

Предложение на А1 България ЕАД; оценка по показателите К1 и К2: 

По показател К1, участникът е представил относима информация за начина, по който ще 

предоставя услугата - за дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата техническа 

концепция за изпълнение, аспектите на технологията за изпълнение на поръчката, а имено 

стандарт GPRS/3G и създаване на уникален APN. Представена е организация на работа, 

включваща високо квалифицирани експерти и система за мониторинг, предложена е 

методология за реакция и отстраняване на проблем, включваща описани задължения, начин 

на регистрация на проблем, дадени са времеви параметри, както и отчитане и разрешаване 

на проблеми, поради което офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

По показател К 2, участникът е представил относима информация за начина, по който ще 

управлява риска при предоставяне на услугата – прилаганата методология за управление на 

риска, дейностите и поддейностите, свързани с предлаганите мерки за преодоляване на 

риска/рисковете обхванати от всеки участник в предложението му. Предвидени са 

относими мерки за преодоляването на риск от отпадане на свързаността, включващи 

използването на комплексно техническо решение, използването на собствена оптична 

мрежа, двойна резервираност на основни възли и др. Предвидени са мерки за 
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преодоляването на забава на изпълнението чрез създаването на частен APN. Предвидени са 

мерки за преодоляването на затруднена комуникация и/или липса на съдействие между 

страните Изпълнител/Възложител, включваща helpdesk и работеща trouble ticket система, 

поради което офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

По обособена позиция II: 

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

подбор, на участника БТК ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1484/11.09.2018 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 представляващото участника лице. 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - 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 с електронен подпис от едно 

физическо лице – представляващия по закон дружеството; 

4. Декларация по чл. 67, ал. 3 ЗОП – оригинал, подписана от представляващото 

дружеството лице – изпълнителен директор, в която е посочен адрес, на който е 

осигурен пряк и неограничен достъп до ЕЕДОП, използван в предходна процедура 

по ЗОП. 

При извършена проверка от комисията за наличие на електронен ЕЕДОП, на 

осигурения от участника адрес, се установи, че е предоставен достъп до девет такива 

документа, подписани с електронен подпис от всяко от лицата – членове на 

управителния съвет /без изпълнителния директор/ и на надзорния съвет на 

дружеството-участник и че в тях се съдържа изискуемата се по закон и от 

възложителя информация, удостоверяваща съответствие на участника с 

изискванията към личното му състояние. 

 

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

установяване съответствието на участника БТК ЕАД с поставените от възложителя 

изисквания - за лично състояние и за подбор, 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 

и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното 

състояние и критериите за подбор. 
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След това комисията разгледа техническото предложение от офертата на участника БТК 

ЕАД и провери нейното съответствие с изискванията на техническите спецификации от 

документацията за участие: 

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

1484/11.09.2018 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: 

2.1. 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: 

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно посочените в 

документацията технически спецификации при следните параметри: 

1. Услугата ще бъде представена чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта 

GPRS/3G/или друг със същите или по-добри параметри/ за пакетна комуникация на 

данни, с национално покритие, за нуждите на Възложителя. 

2. Услугата ще бъде предоставена като се осигури покритие на GSM/UMTS мрежата за 

пренос на данни на поне 90 % от територията на България. Участникът е описал 

предлаганото от него покритие. 

3. Услугата ще бъде предоставена като се осигурят минимум два географски независими 

GGSN /Gateway GPRS Support Nodes/. 

4. Услугата ще бъде поддържана в режим 7х24х365. 

5. Услугата ще бъде предоставена при следните минимални параметри за реакция при 

проблем: 

* Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка за 

проблем. Времето за реакция ще се отчита от момента на подаване до момента на 

потвърждаване регистрирането на повредата; 

* Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на 

услугата при отпадане - до 8 часа. Времето за отстраняване на технически проблем в 

мрежата ще се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след 

изтичане на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната 

работоспособност на комуникационната свързаност. 

6. Услугата ще осигурява възможност за пренос на данни чрез създаване на уникален 

APN за достъп специално за целите на Информационната и комуникационна система 

за приемане на залози в реално време на Възложителя, с цел пренос на данни от двата 

компютърни центъра /Основен - в гр. София и Резервен - в гр. Стара Загора/ до всички 

крайни терминални устройства и обратно. Цялата информация от Основния и 

Резервния компютърни центрове към терминалните устройства и обратно ще 

преминава през отделен APN. За него няма да има никакви допирни точки и рутинги 

от/към други APN-и, гейтуеи, интранети и Интернет - публични и други частни мрежи 

в и извън мрежата на БТК ЕАД. 

7. Услугата ще предоставя възможност за:  
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 Ползване на общ пакет с 15 GB количество данни, от всички ползвани и 

активни на до 1300 дейта СИМ карти  

 Допълнително тарифиране на  всеки започнати 1 GB данни, след изчерпване на 

заявените пакети споделен трафик. 

8. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят е единственият който ще 

има право да индивидуализира и оторизира за пренос на данни крайните терминални 

устройства /като генерира уникални user name/password или др. подобни комбинации/ 

9. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще може да раздава 

динамично IP адреси от частни мрежи за терминалните си устройства; 

10. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на ICMP 

протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за тестване на връзката 

от и към терминалните си устройства. 

11. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

самостоятелно да определя във всеки един момент броя на заявяваните и/или 

ползваните, и/или активни SIM карти и съответно броя на заявяваните пакети 

споделен трафик, и/или количеството на пренесените данни. 

12. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на пълна 

месечна информация относно размера на пренесеното количество данни и тяхната 

стойност на хартиен носител, както и възможност за справки по електронен път. 

13. Услугата ще се предоставя при осигуряване на дубликат на открадната или изгубена 

SIM карта. 

14. Услугата ще бъде с качество, съгласно изискванията на разрешението за 

предоставяне на електронните съобщителни услуги, предмет на поръчката, издадено 

от Комисията за регулиране на съобщенията на БТК ЕАД. 

15. За предлаганата услуга ще бъде изградена и поддържана мрежа/и така, че да се 

гарантира предоставяне на качествена услугата по осъществяване на електронно 

съобщение. 

16. Отстраняване на повреди в мрежи, посредством които се осъществява услугата, ще 

бъде осъществено в най-кратък практически възможен срок, като Възложителят бъде 

информиран за засегнатия район. 

17. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на 

предоставянето на услугите, същото ще бъде сведено до знанието на Възложителя в 

срок, не по-кратък от два дни преди появата на дадено препятстващо предоставянето 

услугата събитие, ако това е обективно възможно. 
18. Декларирано е че, услугата може да започне да се предоставя в срок от 15 дни от 

влизането в сила на договора, като до тогава ще се извършат и всички необходими за 

предоставянето й доставки, инсталации и конфигурации, в т.ч. и не ограничаващо се 

само до създаването на частен APN, доставка и активация на заявените SIM карти. 

Представена е информация за начина, по който ще предоставя услугата - за технологията 

която ще използва, организацията на работа, която ще се прилага за предоставяне на 

услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция и отстраняване на 

проблеми при изпълнение на поръчката. 

Представена е информация за начина, по който ще управлява риска при предоставяне на 

услугата – предвидени мерки за преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава 
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на изпълнението и от затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител. 

Декларирано е, че участника има правата и възможностите да изпълни поръчката на 

изискуемото се място на изпълнение: Република България. 

 

2.2. декларация за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП за информацията, попълнена в 

техническото предложение 

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

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

2.4. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. 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; 

2.6. пълномощно – оригинал, с нотариална заверка на подписа на лицето, представляващо 

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 направеното 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, 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.  

 

8. Оценка на оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-1484/11.09.2018 г., по 

показателя, обхващащ параметри от техническото му предложение: 

 

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



 
Доклад от работата на Комисия, назначена със Заповед № 246/13.09.2018 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, по т. 

I, по обособени позиции I и II 

   стр. 14 

 

 

Показател Техническа концепция за изпълнение /К1/ - максимален брой точки 30 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - за 

дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата техническа концепция за 

изпълнение, аспектите на технологията за изпълнение на поръчката или организация на 

работа или методология за реакция и отстраняване на проблем. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва за предоставяне на услугите от обхвата на обособената 

позиция, то офертата му по този показател се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва и организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция, то офертата му по този 

показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва, организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция 

и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, то офертата му по този 

показател се оценява с 30 точки. 

 

Показател Управление на риска при изпълнение /К2/ - максимален брой точки 30  

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще управлява риска при 

предоставяне на услугата – прилаганата методология за управление на риска, дейностите 

и поддейностите, свързани с предлаганите мерки за преодоляване на риска/рисковете 

обхванати от всеки участник в предложението му. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността, то офертата му по този показател 

се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността и риск от забава на изпълнението, 

то офертата му по този показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава на изпълнението и от 

затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител, то офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

Предложение на БТК ЕАД; оценка по показателите К1 и К2: 

По показател К1, участникът е представил относима информация за начина, по който ще 

предоставя услугата - за дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата техническа 
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концепция за изпълнение, аспектите на технологията за изпълнение на поръчката, а имено 

собствена инфраструктура, включваща интелигентна цифрова мрежа, собствени 

технологични сгради, кабелни и радиорелейни мрежи на територията на цялата страна, 

собствени дейста центрове. Предложена е организация на работа, при която се извършва 

поддръжка и експлоатация на мрежата на БТК ЕАД, като денонощно се следят, регистрират, 

диагностицират и отстраняват аларми и повреди, свързани, както с работоспособността на 

крайните устройства, така и с работоспособността и състоянието на преносната 

(трансмисионната) среда и комутационните възли и техните елементи. Предложена е 

методология за реакция и отстраняване на проблем, чрез поддържане на дежурни екипи с 

обхват на действие 5 километра в големите населени места, 20 километра в по-малки 

населени места и до 50 километра в слабо населени места, поради което офертата му по този 

показател се оценява с 30 точки. 

 

По показател К 2, участникът е представил относима информация за начина, по който ще 

управлява риска при предоставяне на услугата – прилаганата методология за управление на 

риска, дейностите и поддейностите, свързани с предлаганите мерки за преодоляване на 

риска/рисковете обхванати от всеки участник в предложението му. Предвидени са 

относими мерки за преодоляването риск от отпадане на свързаността - предвидени са 

дейности по поддръжка на мобилни технологии от второ, трето и четвърто поколение. 

Предвидени са мерки за забава на изпълнението, включващи резервиране на необходимите 

ресурси, осигуряване на необходимия брой и състав на екипи, ежедневно отчитане на 

количествата на видовете работи и постигнатия напредък, анализ на изпълнението спрямо 

графика и др. Предвидени са мерки при затруднена комуникация и/или липса на съдействие 

между страните Изпълнител/Възложител, а имено поддържане на център за управление на 

мрежата и услугите, поддържане на отговорен търговски представител и негов пряк 

ръководител и др., поради което офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

След извършване на горното, комисията, в 15:10 ч на 14.09.2018 г., приключи настоящото 

заседание и прие, че обявяване на резултатите по обособени позиции I и II, от оценяването 

на подадените оферти по техническите показатели, посочени в методиката за оценка, 

отваряне на ценовите предложения и тяхното оповестяване, ще се състои на 19.09.2018 г., 

в 10.30 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 14.09.2018 г., са 

обективирани в Протокол № 2-1/14.09.2018 г., състоящ се от общо 12 страници и който 

протокол е подписан от всеки от членовете на комисията.  

 

На 19.09.2018 г., членовете на настоящата комисия се събраха в сградата на ЦУ на ДП БСТ, 

находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28 и започнаха своята работа в 10.30 

часа по провеждане на публично заседание, на което да се да се обявят резултатите по 

обособени позиции I и II от оценяването на подадените за участие в настоящата процедура 
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оферти по показателите, различни от ценовия, да се отворят и оповестят ценовите 

предложения на участниците. Мястото, датата и часа на това публично състезание са 

конкретизирани в Протокол № 2-1/14.09.2018 г. и за което участниците са уведомени чрез 

публикуване на съобщение за това на 14.09.2018 г. на Профила на купувача на Възложителя. 

 

 

I. По обособена позиция I: 

На провежданото публично заседание присъства представител на участника, подал оферта; 

не присъстват представители на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е 

отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.  

 

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

офертата на участника А1 България ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1483/11.09.2018 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 които се съдържат в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол 

№ 2-1/14.09.2018 г., а именно: 

 

Оценка на участника по показателя Техническа концепция за изпълнение /К1/ - 30 точки; 

Оценка на участника по показателя Управление на риска при изпълнение /К2/ - 30 

точки. 

 

10. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на А1 България ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1483/11.09.2018 

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 А1 България ЕАД е направил следното ценово 

предложение за изпълнение на обществената поръчка: 

- Цена в лева без ДДС за осъществяването на дейностите, посочени в т. 17 /за обособена 

позиция I/, от раздел I Обект; Предмет; Технически спецификации на обществената 

поръчка - 2. Технически спецификации на предмета на поръчката - 2.1. Технически 

изисквания за изпълнение на поръчката /инсталационна такса/ - 0.00 лева без ДДС;  

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

ползвани и активни на до 1500 дейта СИМ карти за един месец 4 800 /четири хиляди 

и осемстотин/ лева без ДДС;  

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

пакета споделен трафик – 0.00 лева без ДДС. 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

II. По обособена позиция II: 
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На провежданото публично заседание присъства представител на участника, подал оферта; 

не присъстват представители на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е 

отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.  

 

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

офертата на участника БТК ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1484/11.09.2018 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 които се съдържат в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол 

№ 2-1/14.09.2018 г., а именно: 

Оценка на участника по показателя Техническа концепция за изпълнение /К1/ - 30 точки; 

Оценка на участника по показателя Управление на риска при изпълнение /К2/ - 30 

точки. 

 

12. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на БТК ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1484/11.09.2018 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: 

- Цена в лева без ДДС за осъществяването на дейностите, посочени в т. 17 /за обособена 

позиция II/, от раздел I Обект; Предмет; Технически спецификации на обществената 

поръчка - 2. Технически спецификации на предмета на поръчката - 2.1. Технически 

изисквания за изпълнение на поръчката /инсталационна такса/ - 0.00 лева без ДДС; 

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

ползвани и активни на до 1300 дейта СИМ карти за един месец – 5 000 /пет хиляди/  

лева без ДДС; 

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

пакета споделен трафик – 0.00 лева без ДДС. 
Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

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

в 10.45 часа на 19.09.2018 г., след което в закрито заседание, започнало от 14. 00 часа на 

същия ден, пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

представени от участниците в процедурата по обособени позиции I и II, за съответствие с 

изискванията на възложителя, оценка на ценовите предложения и класиране: 

 

I. По обособена позиция I: 

13. Разглеждане на допуснатата оферта на участника А1 България ЕАД с вх. № 02-01-

1483/11.09.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително обявените 

финансови и ценови условия. Оценка по ценовия показател: 



 
Доклад от работата на Комисия, назначена със Заповед № 246/13.09.2018 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, по т. 

I, по обособени позиции I и II 

   стр. 18 

 

 

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 предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция I, 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 

по обособена позиция I, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на участника А1 България ЕАД отговаря на предварително обявените 

финансови и ценови условия и комисията пристъпи към оценка на офертата. 

Съгласно посоченото в документацията за участие, се оценяват предложенията на 

участника от ценовото му предложение както следва: 

Показател Месечна абонаментна такса /К3/ - максимален брой точки 5 

По този показател се оценява се предложената от участник месечна абонаментна такса 

за: активни до 1500 дейта СИМ карти и за ползване на пакет от 20 GВ споделен трафик 

(по обособена позиция I), или за активни до 1300 дейта СИМ карти и за ползване на пакет 

от 15 GВ споделен трафик (по обособена позиция II), или за активни до 1000 дейта СИМ 

карти и за ползване на пакет от 12 GВ споделен трафик (по обособена позиция III) – в 

зависимост от обособената позиция, за която се подава офертата. 

Точките по показателя се изчисляват както следва: 

Участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса, получава максимален 

брой точки (5 т.). Предложенията на останалите участници се оценяват по следната 

формула: 

 

К3= К3мин/К3у* 5, където:  

 

- К3мин е минималната ненулева предложена цена на месечна абонаментна такса за 

съответната позиция сумарно за обектите в нея;  

- К3у е предложената от участника цена на месечна абонаментна такса за 

съответната позиция сумарно за обектите в нея. 

 

В случай, че има предложение с цена от 0.00 лева, то предложението на участник с цена 

0.00 лева се оценява с 5 точки, а за останалите предложения се прилага формулата : 

 

К3=(К3мин+1)/(К3у+1) * 5, където:  

 

- К3мин е предложената цена на месечна абонаментна такса за съответната позиция 

от 0.00 лева;  

- К3у е предложената от участника цена на месечна абонаментна такса за 

съответната позиция сумарно за обектите в нея. 

 

Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая. 
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Показател Инсталационна такса /К4/ - максимален брой точки 35 

По този показател се оценява се предложената от участник инсталационна такса 

/включваща и покриваща осъществяването на дейностите, посочени в т. 17 /за 

съответната обособена позиция/, от раздел I Обект; Предмет; Технически спецификации 

на обществената поръчка - 2. Технически спецификации на предмета на поръчката - 2.1. 

Технически изисквания за изпълнение на поръчката/. 

Точките по показателя се изчисляват както следва: 

Участник предложил  най-ниската инсталационна такса, получава максимален брой 

точки (35 т.). Предложенията на останалите участници се класират спрямо най-

ниската инсталационна такса за съответната позиция  и се оценяват по следната 

формула: 

 

К4=К4мин/К4у * 35, където:  

 

- К4мин е минималната ненулева предложена цена за инсталационна  такса за 

съответната позиция;  

- К4у е предложената от участника инсталационна такса за съответната позиция. 

 

В случай, че има предложение с цена от 0.00 лева, то предложението на участника 

предложил 0.00 лева се оценява с 35 точки, а за останалите предложения се прилага 

формулата : 

 

К4=(К4мин+1)/(К4у+1) * 35, където 

- К4мин е предложената цена за инсталационна такса за съответната позиция с цена 

0.00 лева;  

- К4у е предложената от участника инсталационна такса за съответната позиция. 

 

Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

 

Ценово предложение в офертата на участника А1 България ЕАД по показателя Месечна 

абонаментна такса /К3/: 4 800 лв. 

Оценка по показателя К3: 

К3  = 5 точки / участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса, получава 

максимален брой точки (5 т.)/ 

 

Ценово предложение в офертата на участника А1 България ЕАД по показателя 

Инсталационна такса /К4/: 0.00 лв. 

Оценка по показателя К4: 

К4   -  35 точки /в случай, че има предложение с цена от 0.00 лева, то предложението на 

участник с цена 0.00 лева се оценява с 35 точки/ 
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14. Оценка на оферта на участника А1 България ЕАД с вх. № 02-01-1483/11.09.2018 г. 

Класиране: 

Съгласно документацията за участие Комисията, назначена от възложителя, определя 

оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка 

(Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по показателите. 

Ккомпл. = К1+ К2+ К3+ К4 

 

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

получила най-висока комплексна оценка 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. 

 

 

Ккомпл. А1 България ЕАД = 30 + 30 + 5 + 35 = 100 точки 

 

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

класиране на подадените за участие в настоящата процедура оферти по обособена позиция 

I: 

1. Оферта на участника А1 България ЕАД с вх. № 02-01-1483/11.09.2018 г. – 100 

точки 

 

II. По обособена позиция II: 

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

1484/11.09.2018 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 предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция II, 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 

по обособена позиция II, 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. 

Съгласно посоченото в документацията за участие, се оценяват предложенията на 

участника от ценовото му предложение както следва: 

Показател Месечна абонаментна такса /К3/ - максимален брой точки 5 

По този показател се оценява се предложената от участник месечна абонаментна такса 

за: активни до 1500 дейта СИМ карти и за ползване на пакет от 20 GВ споделен трафик 

(по обособена позиция I), или за активни до 1300 дейта СИМ карти и за ползване на пакет 

от 15 GВ споделен трафик (по обособена позиция II), или за активни до 1000 дейта СИМ 

карти и за ползване на пакет от 12 GВ споделен трафик (по обособена позиция III) – в 

зависимост от обособената позиция, за която се подава офертата. 
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Точките по показателя се изчисляват както следва: 

Участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса, получава максимален 

брой точки (5 т.). Предложенията на останалите участници се оценяват по следната 

формула: 

 

К3= К3мин/К3у* 5, където:  

 

- К3мин е минималната ненулева предложена цена на месечна абонаментна такса за 

съответната позиция сумарно за обектите в нея;  

- К3у е предложената от участника цена на месечна абонаментна такса за 

съответната позиция сумарно за обектите в нея. 

-  

В случай, че има предложение с цена от 0.00 лева, то предложението на участник с цена 

0.00 лева се оценява с 5 точки, а за останалите предложения се прилага формулата : 

 

К3=(К3мин+1)/(К3у+1) * 5, където:  

 

- К3мин е предложената цена на месечна абонаментна такса за съответната позиция 

от 0.00 лева;  

- К3у е предложената от участника цена на месечна абонаментна такса за 

съответната позиция сумарно за обектите в нея. 

 

Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

Показател Инсталационна такса /К4/ - максимален брой точки 35 

По този показател се оценява се предложената от участник инсталационна такса 

/включваща и покриваща осъществяването на дейностите, посочени в т. 17 /за 

съответната обособена позиция/, от раздел I Обект; Предмет; Технически спецификации 

на обществената поръчка - 2. Технически спецификации на предмета на поръчката - 2.1. 

Технически изисквания за изпълнение на поръчката/. 

Точките по показателя се изчисляват както следва: 

Участник предложил  най-ниската инсталационна такса, получава максимален брой 

точки (35 т.). Предложенията на останалите участници се класират спрямо най-

ниската инсталационна такса за съответната позиция  и се оценяват по следната 

формула: 

 

К4=К4мин/К4у * 35, където:  

 

- К4мин е минималната ненулева предложена цена за инсталационна  такса за 

съответната позиция;  

- К4у е предложената от участника инсталационна такса за съответната позиция. 
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В случай, че има предложение с цена от 0.00 лева, то предложението на участника 

предложил 0.00 лева се оценява с 35 точки, а за останалите предложения се прилага 

формулата : 

 

К4=(К4мин+1)/(К4у+1) * 35, където 

- К4мин е предложената цена за инсталационна такса за съответната позиция с цена 

0.00 лева;  

- К4у е предложената от участника инсталационна такса за съответната позиция. 

 

Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

Ценово предложение в офертата на участника БТК ЕАД по показателя Месечна 

абонаментна такса /К3/: 5000 лв. 

Оценка по показателя К3: 

К3  = 5 точки / участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса, получава 

максимален брой точки (5 т.)/ 

 

Ценово предложение в офертата на участника БТК ЕАД по показателя Инсталационна 

такса /К4/: 0.00 лв. 

Оценка по показателя К4: 

К4   -  35 точки /в случай, че има предложение с цена от 0.00 лева, то предложението на 

участник с цена 0.00 лева се оценява с 35 точки/ 

 

16. Оценка на оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-1484/11.09.2018 г. 

Класиране: 

Съгласно документацията за участие Комисията, назначена от възложителя, определя 

оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка 

(Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по показателите. 

Ккомпл. = К1+ К2+ К3+ К4 

 

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

получила най-висока комплексна оценка 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. 

 

 

Ккомпл. БТК ЕАД = 30 + 30 + 5 + 35 = 100 точки 

 

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

класиране на подадените за участие в настоящата процедура оферти по обособена позиция 

II: 

1. Оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-1484/11.09.2018 г. – 100 точки 
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С извършване на класирането по бособени позиции I и II на обявената поръчка 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“, комисията приключи закритата част от заседанието си в 15.30 

часа на 19.09.2018 г. 

 

Горепосочените действия и констатации са обективирани в Протокол № 3-1/19.09.2018 г., 

състоящ се от общо 8 страници и който протокол е подписан от всеки от членовете на 

комисията.  

 

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

отстранявани участници в процедурата, по обособени позиции I и II. 

 

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

допуснати следните участници в процедурата: 

По обособена позиция I: 

„А1 България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1483/11.09.2018 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.  

 

По обособена позиция II: 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК ЕАД/ с оферта с вх. № 02-01-

1484/11.09.2018 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 по обособени позиции I и II, предлагаме да бъде сключен 

договор с класирания на първо място участник по съответна обособена позиция, а именно: 

По обособена позиция I: 
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1. „А1 България“ ЕАД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-1483/11.09.2018 г. и която 

оферта, съгласно методиката за оценка, е получила 100 точки. 

 
По обособена позиция II: 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК ЕАД/, подал оферта за участие с вх. 

№ 02-01-1484/11.09.2018 г. и която оферта, съгласно методиката за оценка, е получила 100 

точки. 

 

 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от 25 страници, е съставен на 20.09.2018 г., в 16.00 

часа, с което приключи работата по т. I, по обособени позиции I и II на поръчката, на 

назначената със Заповед № 246/13.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, 

Комисия за извършване на подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с 

Решение № 211/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за откриване на 

процедура по реда на ЗОП – открита процедура, 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“. 

 

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

Протокол № 1/13.09.2018 г., Протокол № 2-1/14.09.2018 г. и Протокол № 3-1/19.09.2018 г., с 

приложенията към тях. 

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

Документацията за участие в настоящата процедура по обособени позиции I и II и 

постъпилите по тях 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 № 246/13.09.2018 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/ 

…………………………. 

Николай Станчев, член 
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УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-1543/20.09.2018 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 246/13.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

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

към него.  

 

 

Дата: 21 септември 2018 г.   Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов Изпълнителен директор 

на ДП „Български спортен тотализатор“  


