ПРОТОКОЛ № 2-3
25.09.2018 г.
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 чл. 54, ал. 7 - ал. 13 и чл. 56 ППЗОП, комисия в състав:
1. Рада Гьонова – Директор, ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател;
2. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член;
3. Николай Станчев - Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ, при ЦУ на
БСТ – член;
се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“
№28, на 25.09.2018 г. и започна своята работа в 15.00 часа по провеждане на закрито
заседание, на което да се разгледат допълнително подадени от участника по обособена
позиция III в настоящата процедура „Теленор България“ ЕАД, документи; за проверка на
съответствието на този участник с изискванията за лично състояние и критериите за подбор;
да разгледа и да оцени допуснатите оферти по обособена позиция III, по показателите, които
са различни от ценовия, да определи дата и час за провеждане на публично заседание, на
което да обяви резултатите от извършеното до момента оценяване на офертите по
обособена позиция III.
I.
Разглеждане на допълнително представени от участници в процедурата по
обособена позиция III документи; определяне на участниците, които
отговарят на изискванията за лично състояние и подбор, поставени от
възложителя:
От извършените от комисията до момента действия, отразени в съставения Протокол № 22 от 14.09.2018 г., в подадената оферта по обособена позиция III от участника „Теленор
България“ ЕАД, с вх. № 02-01-1486/11.09.2018 г., бе констатирана нередовност, а именно:
подписан електронно ЕЕДОП само от едно от общо седемте задължени по закон лица.
Поради това и на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП, изготвеният от Комисията протокол по
чл. 54, ал. 7 ППЗОП – Протокол № 2-2/14.09.2018 г., е изпратен до всички участници в
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процедурата по обособена позиция III и е публикуван в Профила на купувача на една и съща
датата, а именно: 17.09.2017 г. Протоколът е изпратен по електронен път, чрез подписано
електронно съобщение, до всички участници и е получен от тях на 17.09.2018 г.
/доказателства за тези обстоятелства са приложени към настоящия протокол/. Така срокът
за представяне на нов ЕЕДОП и/или допълнителни документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация от участника „Теленор България“ ЕАД, изтича на 25.09.2018
г. В този срок допълнителни документи са представени от участника „Теленор България“
ЕАД – плик с вх. № 02-01-1553/21.09.2018 г. За представянето на документи към настоящия
протокол е приложен приемателно-предавателен протокол, подписан от председателя на
комисията и Директор дирекция „Обща администрация“.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от
участника „Теленор България“ ЕАД към оферта с вх. № 02-01-1486/11.09.2018 г., подадена
за участие в обособена позиция III:
След отваряне на плик с вх. № 02-01-1553/21.09.2018 г., се установи, че същият съдържа
следното: един неизтриваем носител /CD/, на който са записани 4 броя еЕЕДОП, попълнени
съобразно изискванията и подписани от шест от общо седем от задължените лица за
участника „Теленор България“ ЕАД.
Комисията констатира, че с еЕЕДОП, представен първоначално, също е попълнен
съобразно изискванията и е подписан от седмото задължено лице за участника „Теленор
България“ ЕАД.
Общо петте представени еЕЕДОП-а, са попълнени съобразно изискванията, в тях са
декларирани обстоятелства, от които е видно, че този участник съответства на поставените
условия за лично състояние и годност.
От извършената от комисията проверка на горепосочените документи и на тези,
представени първоначално от този участник и описани в Протокол № 2-2/14.09.2018 г.
- за установяване съответствието на участника „Теленор България“ ЕАД с
поставените от възложителя изисквания - към личното състояние и критериите 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 пристъпи към разглеждане на техническото предложение от офертата
на участника Теленор България ЕАД и провери нейното съответствие с изискванията на
техническите спецификации от документацията за участие:
II. Разглеждане на допуснатата оферта на участника Теленор България ЕАД с вх. №
02-01-1486/11.09.2018 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:
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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 представил
декларация за покритие на услугите му по население и територия.
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 „Теленор България“ ЕАД.
7. Услугата ще предоставя възможност за:
 Ползване на общ пакет с 12 GB количество данни, от всички ползвани и
активни на до 1000 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.
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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.
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 „Теленор 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.Услугата ще може да започне да се предоставя в срок от 15 дни от влизането в сила
на договора, като до тогава трябва и да 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.
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
е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана
от представляващия участника;
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2.5. един брой пълномощно – оригинал, с нотариална заверка на подписа на
представляващото дружеството лице, с което упълномощава едно физическо лице да
представлява Теленор България ЕАД в настоящата процедура; на пълномощното се
съдържа и изричното му потвърждаване, в оригинал, от сега представляващите дружеството
лица по закон.
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
Теленор България ЕАД отговаря на предварително обявените условия.
След като констатира, че предвид разгледаните до момента документи, съдържащи се в
офертата на участника Теленор 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 найизгодната 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.
III. Оценка на оферта на участника Теленор България ЕАД с вх. № 02-011486/11.09.2018 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 Теленор 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/4G и създаване на частен APN. Представена е организация на работа,
включваща денонощна наличност на експерти и система за мониторинг, предложена е
методология за реакция и отстраняване на проблем, включваща описани задължения, начин
на регистрация на проблем, описани са нива на поддръжка, 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 от отпадане на свързаността – приложена е методология за оценка на риска,
както и мерки за предотвратяването му, включващи 24/7/365 мониторинг, поради което
офертата му по този показател се оценява с 10 точки.
След извършване на горното, комисията, в 16:30 ч на 25.09.2018 г., приключи настоящото
заседание и прие, че обявяване на резултатите по обособена позиция III, от оценяването на
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подадените оферти по техническите показатели, посочени в методиката за оценка, отваряне
на ценовите предложения и тяхното оповестяване, ще се състои на 28.09.2018 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.
Настоящият протокол, състоящ се от 7 страници, се състави и подписа днес: 25.09.2018 г. в
16.30 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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