
 

 

Утвърждавам: (подписано) 

инж. ….(заличено) 

Директор СИДП ДП – гр.Шумен 

дата: 21.03.2016г. 

 

П РОТ ОКОЛ № 1  

В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във 

връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

Днес 10.03.2016 год. в 13:30 часа комисията, назначена със Заповед № 70/10.03.2016 год. 

на директора на СИДП ДП – Шумен, издадена на основание чл. 34, ал. 1 и ал.2 от ЗОП, се събра 

на свое първо редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на обществена поръчка по реда на чл. 68 и сл. от ЗОП, чрез „открита 

процедура” с обект на поръчката – услуга и предмет на изпълнение: „Избор на оператор за 

предоставяне за нуждите на - Централно управление на „СИДП” ДП - гр. Шумен, ул. “Петра” №1 

и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС” за срок от 36 (тридесет и шест) месеца считано 

от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, 

включващи приблизително 789 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, 

свързани с тази дейност”, открита с Решение № 2/27.01.2016 г. на Директора на „Североизточно 

държавно предприятие” ДП – гр. Шумен и Обявление с изх. № 671/27.01.2016 г., публикувано в 

РОП с импортен номер 710310. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

Председател: инж. ….(заличено)– началник на отдел при ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен; 

Секретар: ….(заличено) – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

Членове: 1. ….(заличено) – ръководител на счетоводен отдел при ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

2. адв. ….(заличено) – адвокат и обслужващ юрист на ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

3. инж. ….(заличено) – началник на отдел при ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен, 

Резервни членове: 
1. ….(заличено) – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

2. ….(заличено) – финансов контрольор при ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен, 

Комисията е в редовен състав. Няма промяна на датата и часа на отваряне на постъпилите 

предложения (оферти). 

Председателят на комисията откри заседанието, обяви, че процедурата ще се проведе 

съгласно правните предписания на Закона за обществените поръчки (ЗОП), като обяви, че са 

валидни разпоредбите на чл. 68 и сл. от ЗОП. Настоящото първо заседание на комисията е 

публично и на него могат да присъстват представители на кандидатите по търговска регистрация 

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

От регистъра за подадени оферти се установи, че има подадени 3 (три) броя оферти от 

трима кандидата, а именно: 

- Кандидат № 1: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София, оферта с вх.№ 1410 от 09.03.2016г., 

подадена в 09:50 часа, по куриер; 

- Кандидат № 2: „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр.София, оферта с вх.№ 1427 от 09.03.2016г., подадена в 

14:40 часа, от упълномощено лице; 

- Кандидат № 3: „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (VIVACOM), 

гр.София, оферта с вх.№ 1429 от 09.03.2016г., подадена в 15:00 часа, от упълномощено лице; 

Крайният срок за получаване на оферти е до 16,00 часа на 09.03.2015 г. Всички оферти са 

подадени в срок. 

На заседанието на комисията присъстват представители на кандидатите, както следва: 
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1. ….(заличено) – акаунт мениджър на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД; 

2. ….(заличено) – регионален мениджър на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД; 

3. ….(заличено) - акаунт мениджър на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД, и 

4. ….(заличено) - регионален мениджър на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД, за което същите попълниха присъствен лист.  

Не присъстваха представител на кандидат № 1 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

След получаване на регистъра с постъпили оферти, членовете на комисията подписаха 

декларации, съгласно чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Няма член на комисията направил отвод. 

Разяснена бе принципната последователност на действията на комисията, по които следва 

да премине освен настоящото първо заседание, така също и следващите заседания, 

представляващи етапи от процедурата до приключване на същата, като завършен процес: 

1. Комисията проверява за наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в 

който има приложени, също непрозрачни и с ненарушена цялост, три (3) плика – Плик № 1, Плик 

№ 2 и Плик № 3, върху които са поставени само надписи, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и 

процедурните условия. Най-малко трима членове от комисията подписват Плик № 3 и предлагат 

по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3. 

2. Председателят отворя Плик № 2. Най-малко трима от членовете ѝ подписват всички 

документи, съдържащи се в него и предлагат по един представител от присъстващите участници 

също да ги подпише. На следващия етап, предвид резултатите от подбора за допустимост, 

комисията ще разгледа Предложението за изпълнение, направено от съответния кандидат в Плик 

№ 2, но само, ако кандидатът отговаря на изискванията за допустимост. Ако кандидатът бъде 

отстранен, документите в Плик № 2 не се разглеждат. Разглеждат се предложенията на 

участниците по всички посочени критерии, различни от цената. 

3. Комисията отворя Плик № 1, и оповестява гласно приложените документи, без да 

коментира съдържанието им или валидността им, и без да се сравняват с поставените от 

Възложителя изисквания, относно тяхната изискуемост. След прочитането на документите от 

плик № 1, приключва публичната част на заседанието. Процесът ще продължи, като в закрито 

заседание комисията подробно ще разгледа и провери приложените документи в плик № 1. При 

установяване на липса на документи или други установени несъответствия с критериите за 

подбор или с други поставени изисквания от възложителя, кандидатите се уведомяват писмено за 

това и комисията им предоставя възможност в определен срок, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, да 

представят допълнително точно изисканите документи, да поправят несъответствията, като 

замени представени документи или представи нови, с които да удовлетвори поставените от 

възложителя критерии за подбор, но само за тези от плик № 1. Комисията няма определени по 

брой заседания и не следва да уведомява за тяхното провеждане кандидатите. Възможността 

допълнително да се представят пропуснати документи, не може да се използва за промяна на 

техническото и ценовото предложение. Това е етап на подбор за допустимост до участие на 

кандидатите, съгласно поставените изисквания от Възложителя. За пълнота на процедурата се 

уточни, че в последния етап от процедурата, комисията в присъствието на допуснатите участници 

(второ публично заседание), ще разглежда предложената ценова оферта – Плик № 3; ще оцени 

предложенията по посочените показатели и ще извърши крайно класиране, съобразно посочените 

критерии, начин на оценяване и класиране, съобразно комплексната оценка. За датата, мястото и 

часа на последното заседание участниците ще бъдат уведомени предварително и писмено. 

След направените разяснения, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване, съгласно регистъра на приетите оферти.  

За всеки един от кандидатите комисията спази определената последователност от действия, 

съгласно чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, за отваряне на пликовете и разглеждане на подадените 

документи, както следва: 

I. Отваряне на офертата на Кандидат № 1: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
Комисията провери и установи наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в 

който има приложени, също непрозрачни и с ненарушена цялост, 3 (три) плика – Плик № 1, Плик 

№ 2 и Плик № 3, върху които са поставени само надписи, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и 

процедурните условия – други обозначения не са направени. Трима членове от комисията 
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подписаха Плик № 3. Комисията предложи по един представител от присъстващите участници да 

подпише плик № 3 и същият бе подписан от ….(заличено) – представител на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 

Председателят на комисията отвори Плик № 2. Трима от членовете ѝ подписаха всички 

документи, съдържащи се в него. Комисията предложи по един представител от присъстващите 

участници да подпише документите, съдържащи се в плик № 2 и същите се подписаха от 

….(заличено) – представител на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 

Комисията отвори Плик № 1 и оповести гласно приложените документи. Извърши се 

служебна проверка за актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър. Извлечение от 

направената проверка се приложи към процедурното досие и е неразделна част от същото. При 

прочитането на глас на приложените документи в плик № 1 в публичното заседание на 

комисията, се установи, следното: 

Съдържание на плик № 1 на кандидат № 1 – „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец - приложение №4 от 

условията - оригинал, попълнен и подписан от ….(заличено) – мениджър „Стратегически 

продажби-Държавен сектор” – пълномощник на кандидата - 1 брой; 

2. Административни сведения за кандидата – оригинал, попълнен и подписан от 

пълномощника ….(заличено) - 1 брой; 

3. Пълномощно с нотариална заверка на подписите с рег.№ 20832/18.12.2014г. от нотариус 

рег.№ 302 от НК, по силата на което ….(заличено) - представителя на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 

ЕАД съгласно търговския регистър, упълномощава ….(заличено) – мениджър „Стратегически 

продажби-Държавен сектор” с права, свързани с участието на кандидата в обществени поръчки – 

нотариално заверен препис рег.№ 21104/15.12.2016г. от нотариус рег.№ 302 от НК; 

4. Заверено копие на платежен документ за внесена гаранция за участие, която сума е 

реално постъпила по банковата сметка на възложителя – 1 брой; 

5. Декларация по образец - приложение № 6 от условията, по чл.47, ал.9, за липса на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1-т.5 и ал.5 от ЗОП – оригинал, попълнена и подписана от 

представителя ….(заличено) – 1 брой; 

6. Декларация по образец - приложение № 9 от условията, по чл.55, ал. 7 от ЗОП, за липса 

на свързаност с останалите кандидати и участници в процедурата - оригинал, попълнена и 

подписана от ….(заличено) – 1 брой; 

7. Декларация по образец - приложение № 5 от условията, по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, за 

приемане на условията на проекта на договора – оригинал, попълнена и подписана от 

пълномощника ….(заличено) – 1 брой; 

8. Декларация по образец - приложение № 7 от условията, по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, че 

кандидатът няма да използва подизпълнители – оригинал, попълнена и подписана от 

пълномощника ….(заличено) – 1 брой; 

9. Декларация по образец - приложение №14 от условията, за регистрация на кандидата по 

ЗТР – оригинал, попълнена и подписана от пълномощника ….(заличено) – 1 брой; 

10. Декларация по образец - приложение № 8 от условията, по чл.51, ал.1, т.1 и ал.4 от 

ЗОП, със списък за изпълнени договори за доставки, идентични с настоящата поръчка – оригинал, 

попълнена и подписана от пълномощника ….(заличено) – 1 брой, ведно с приложени 

доказателства за изпълнение – 3 броя; 

11. Кратко представяне на кандидата, относно неговата дейност – оригинал, подписано от 

пълномощника ….(заличено) – 1 брой. 

II. Отваряне на офертата на Кандидат № 2: „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 

Комисията провери и установи наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в 

който има приложени, също непрозрачни и с ненарушена цялост, 3 (три) плика – Плик № 1, Плик 

№ 2 и Плик № 3, върху които са поставени само надписи, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП и 

процедурните условия – други обозначения не са направени. Трима членове от комисията 

подписаха Плик № 3. Комисията предложи по един представител от присъстващите участници да 

подпише плик № 3 и същият бе подписан от Пламена Иванова – представител на „БТК” ЕАД. 

Председателят на комисията отвори Плик № 2. Трима от членовете ѝ подписаха всички 

документи, съдържащи се в него. Комисията предложи по един представител от присъстващите 

участници да подпише документите, съдържащи се в плик № 2 и същите се подписаха от 

….(заличено) – представител на „БТК” ЕАД. 
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Комисията отвори Плик № 1 и оповести гласно приложените документи. Извърши се 

служебна проверка за актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър. Извлечение от 

направената проверка се приложи към процедурното досие и е неразделна част от същото. При 

прочитането на глас на приложените документи в плик № 1 в публичното заседание на 

комисията, се установи, следното: 

Съдържание на плик № 1 на кандидат № 2 – „МОБИЛТЕЛ” ЕАД: 

1. Административни сведения за кандидата – оригинал, попълнен и подписан от 

….(заличено) - 1 брой; 

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец - приложение №4 от 

условията - оригинал, попълнен и подписан от ….(заличено) - 1 брой; 

3. Декларация по образец - приложение №14 от условията, за регистрация на кандидата по 

ЗТР – оригинал, попълнена и подписана от тримата представители на кандидата, съгласно ТР, а 

именно: ….(заличено), ….(заличено) и ….(заличено) - 1 брой;  

4. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата с изх. № 

20160126152757/26.01.2016г. от ТР – заверено ксерокопие – 1 брой; 

5. Декларация по образец - приложение № 5 от условията, по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, за 

приемане на условията на проекта на договора – оригинал, попълнена и подписана от двама от 

представителите на кандидата, съгласно ТР - 1 брой; 

6. Декларация по образец - приложение № 6 от условията, по чл.47, ал.9, за липса на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1-т.5 и ал.5 от ЗОП – оригинал, попълнена и подписана от 

тримата представители на кандидата, съгласно ТР - 1 брой; 

7. Декларация по образец - приложение № 8 от условията, по чл.51, ал.1, т.1 и ал.4 от ЗОП, 

със списък за изпълнени договори за доставки, идентични с настоящата поръчка – оригинал, 

попълнена и подписана от ….(заличено) - 1 брой, ведно с приложени доказателства за изпълнение 

– 4 броя; 

8. Оригинал на банкова гаранция - за сумата на гаранцията за участие, издадена от 

„УниКредит Булбанк” АД с изх.№ 0011-58-017183 – 1 брой; 

9. Пълномощно с нотариална заверка на подписите с рег.№ 1987/26.02.2016г. от нотариус 

рег.№ 074 от НК, по силата на което ….(заличено) – пълномощник на изпълнителните директори 

на кандидата, преупълномощава ….(заличено) и др. лица, заедно и поотделно, с права, свързани с 

участието на кандидата в настоящата обществена поръчка – оригинал – 1 брой; 

10. Пълномощно с нотариална заверка на подписите с рег.№ 11371/20.11.2015г. от 

нотариус рег.№ 074 от НК, по силата на което двамата представляващи кандидата по ТР, 

упълномощават ….(заличено) и др. лица – заедно и поотделно, с права, свързани с участието на 

кандидата в обществени поръчки – нотариално заверен препис с рег.№ 1171/08.02.2016г. от 

нотариус рег.№ 074 от НК - 1 брой; 

11. Декларация по образец - приложение № 7 от условията, по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, че 

кандидатът няма да използва подизпълнители – оригинал, попълнена и подписана от двамата 

представители на кандидата по ТР - 1 брой; 

12. Декларация по образец - приложение № 9 от условията, по чл.55, ал. 7 от ЗОП, за липса 

на свързаност с останалите кандидати и участници в процедурата - оригинал, попълнена и 

подписана от тримата представители на кандидата по ТР - 1 брой; 

13. Кратко представяне на кандидата, относно неговата дейност – оригинал, подписано от 

пълномощника ….(заличено) – 1 брой. 

14. Декларация за срока на валидност на офертата - оригинал, подписана от пълномощника 

….(заличено) – 1 брой. 

15. Разрешение №01392/08.04.2009г. от Комисия за регулиране на съобщенията - за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – GSM – 

ведно с приложение 1 и 2 – заверено ксерокопие – 1 брой; 

16. Изменение №01392-05/03.04.2014г. от КРС на разрешението по т.15 по-горе, ведно с 

приложение 2 - заверено ксерокопие – 1 брой; 

17. Разрешение № 01393/08.04.2009г. от КРС - за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни 
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съобщения чрез мобилна наземна мрежа – UMTS – ведно с приложение 1, 2 и 3 – заверено 

ксерокопие – 1 брой; 

18. Разрешение №01395/08.04.2009г. от КРС - за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез 

обществена електронна, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги 

включени в стандарта GSM и/или UMTS, ведно с приложение 1, 2 и 3 – заверено ксерокопие – 1 

брой; 

19. Изменение №01395-11/03.04.2014г. от КРС на разрешението по т.18 по-горе, ведно с 

приложение 3 - заверено ксерокопие – 1 брой; 

20. Изменение и допълнение №01395-013/16.07.2015г. от КРС на разрешението по т.18 по-

горе, ведно с приложение 1 и 2 - заверено ксерокопие – 1 брой; 

21. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – оригинал, попълнена и 

подписана от двамата представители на кандидата по ТР - 1 брой. 

III. Отваряне на офертата на Кандидат №3: „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД. 

Комисията провери и установи наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в 

който има приложени, също непрозрачни и с ненарушена цялост, 3 (три) плика – Плик № 1, Плик 

№ 2 и Плик № 3, върху които са поставени само надписи, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и 

процедурните условия – други обозначения не са направени. Трима членове от комисията 

подписаха Плик № 3. Комисията предложи по един представител от присъстващите участници да 

подпише плик № 3 и същият бе подписан от ….(заличено) – представител на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 

Председателят на комисията отвори Плик № 2. Трима от членовете ѝ подписаха всички 

документи, съдържащи се в него. Комисията предложи по един представител от присъстващите 

участници да подпише документите, съдържащи се в плик № 2 и същите се подписаха от 

….(заличено) – представител на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 

Комисията отвори Плик № 1 и оповести гласно приложените документи. Извърши се 

служебна проверка за актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър. Извлечение от 

направената проверка се приложи към процедурното досие и е неразделна част от същото. При 

прочитането на глас на приложените документи в плик № 1 в публичното заседание на 

комисията, се установи, следното: 

Съдържание на плик № 1 на кандидат № 3 – „БТК” ЕАД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец - приложение №4 от 

условията - оригинал, попълнен и подписан от ….(заличено) - 1 брой; 

2. Административни сведения за кандидата – оригинал, попълнен и подписан от 

пълномощника ….(заличено) - 1 брой; 

3. Декларация по образец - приложение №14 от условията, за регистрация на кандидата по 

ЗТР – оригинал, попълнена и подписана от пълномощника ….(заличено) – 1 брой; 

4. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата с изх. № 

20160129121319/29.01.2016г. от ТР – заверено ксерокопие – 1 брой; 

5. Декларация по образец - приложение № 5 от условията, по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, за 

приемане на условията на проекта на договора – оригинал, попълнена и подписана от 

пълномощника ….(заличено) – 1 брой; 

6. Декларация по образец - приложение № 6 от условията, по чл.47, ал.9, за липса на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1-т.5 и ал.5 от ЗОП – оригинал, попълнена и подписана от 

представителя на кандидата по ТР – ….(заличено) - 1 брой; 

7. Декларация по образец - приложение № 8 от условията, по чл.51, ал.1, т.1 и ал.4 от ЗОП, 

със списък за изпълнени договори за доставки, идентични с настоящата поръчка – оригинал, 

попълнена и подписана от пълномощника ….(заличено) – 1 брой, ведно с приложени 

доказателства за изпълнение – 4 броя; 

8. Заверено копие на платежен документ за внесена гаранция за участие, която сума е 

реално постъпила по банковата сметка на възложителя – 1 брой; 

9. Пълномощно с нотариална заверка на подписите с рег.№ 4230/07.03.2016г. от нотариус 

рег.№ 622 от НК, по силата на което законния представител на „БТК” ЕАД – ….(заличено) 
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упълномощава ….(заличено) и ….(заличено), заедно и поотделно, с права за участие в настоящата 

обществена поръчка – оригинал – 1 брой и ксерокопие – 1 брой; 

10. Декларация по образец - приложение № 7 от условията, по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, че 

кандидатът няма да използва подизпълнители – оригинал, попълнена и подписана от 

представителя на кандидата по ТР – ….(заличено) - 1 брой; 

11. Декларация по образец - приложение № 9 от условията, по чл.55, ал. 7 от ЗОП, за липса 

на свързаност с останалите кандидати и участници в процедурата - оригинал, попълнена и 

подписана от представителя ….(заличено) – 1 брой; 

12. Кратко представяне на кандидата, относно неговата дейност – оригинал, подписано от 

пълномощника ….(заличено) – 1 брой. 

Представено е и оригинал на пълномощно с нотариална заверка на подписите с рег.№ 

4231/07.03.2016г. от нотариус рег.№ 622 от НК, по силата на което пълномощника ….(заличено) 

преупълномощава ….(заличено) и ….(заличено), заедно и поотделно, с права, свързани с 

настоящата поръчка. 

На основание чл.68, ал.6 от ЗОП, в 15:15 часа завърши публичната част на заседанието. 

На 11.03.2016г., в 13:00 часа в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен, комисията, в свое второ редовно закрито заседание, се събра за да разгледа обстойно 

документите и информацията в плик № 1 на кандидатите, за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя, които са от значение за „допустимост” до участие в следващите етапи 

от процедурата. Независимо, че Плик № 2 е отворен (той е подписан и нови документи не могат 

да бъдат добавяни, нито премахвани), направените предложения за изпълнение не се разглеждат 

и не се оценяват – това е предмет на следващ етап от процедурата. Действията по разглеждане и 

оценка на предложението за изпълнение, приложено в Плик № 2, ще се осъществят само спрямо 

онези кандидати, които ще бъдат допуснати до участие в следващите етапи от процедурата, 

съгласно законовите разпоредби на ЗОП. Кандидатите ще придобият статута на „участници“ в 

процедурата. 

При гласовото прочитане в откритото заседание на приложените документи в плик № 1 от 

офертите на кандидатите: Кандидат №1 - „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, Кандидат № 2 - 

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД и Кандидат №3 - „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД, не се установиха липси на изискуеми документи, не се установиха 

несъответствия на приложените документи с изискванията обявени от възложителя и условията 

по ЗОП, същото се потвърди отново. Кандидатите са приложили формално всички изискуеми 

документи, съгласно процедурните условия. С оглед констатациите, комисията единодушно взе 

следните 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Кандидат № 1 – „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД е приложил всички изискуеми от възложителя 

документи. 

2. Допуска кандидат № 1 – „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД до следващия етап на процедурата, а 

именно: разглеждане на техническото предложение и оценка на офертата по всички показатели 

различни от цената, съгласно методиката за оценка. 
Комисия: 

1. инж. ….(заличено):   3. ….(заличено):   5. инж. ….(заличено): 

 

2. ….(заличено):    4. адв. ….(заличено): 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Кандидат № 2 – „МОБИЛТЕЛ” ЕАД е приложил всички изискуеми от възложителя 

документи. 

2. Допуска кандидат № 2 – „МОБИЛТЕЛ” ЕАД до следващия етап на процедурата, а именно: 

разглеждане на техническото предложение и оценка на офертата по всички показатели различни 

от цената, съгласно методиката за оценка. 
Комисия: 

1. инж. ….(заличено):   3. ….(заличено):   5. инж. ….(заличено): 

 

2. ….(заличено):    4. адв. ….(заличено): 
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ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 

1. Кандидат № 3 – „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД е 

приложил всички изискуеми от възложителя документи. 

2. Допуска кандидат № 3 – „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД до 

следващия етап на процедурата, а именно: разглеждане на техническото предложение и оценка на 

офертата по всички показатели различни от цената, съгласно методиката за оценка. 
Комисия: 

1. инж. ….(заличено):   3. ….(заличено):   5. инж. ….(заличено): 

 

2. ….(заличено):    4. адв. ….(заличено): 

 

С оглед горните констатации на комисията, същата взе и следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 
Заседанието на комисията ще продължи на 21.03.2016г. от 10:00 часа с разглеждане на 

документите от плик №2- Техническото предложение на допуснатите кандидати и оценка на 

техническите показатели съгласно обявената методика. 

Работата на Комисията приключи в 16:00 часа на 11.03.2016 г. 
Комисия: 

1. инж. ….(заличено):   3. ….(заличено):   5. инж. ….(заличено): 

 

2. ….(заличено):    4. адв. ….(заличено): 

На 21.03.2016г. от 10:00 часа комисията назначена със Заповед № 70/10.03.2016 год. на 

директора на „СИДП” ДП – Шумен, издадена на основание чл. 34, ал. 1 и ал.2 от ЗОП, в състав:  

Председател: инж. ….(заличено) – началник на отдел при ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен; 

Секретар: ….(заличено) – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

Членове: 1. ….(заличено) – ръководител на счетоводен отдел при ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

2. адв. ….(заличено) – адвокат и обслужващ юрист на ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

3. инж. ….(заличено) – началник на отдел при ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен, в изпълнение на свое 

Протоколно решение № 4 от 11.03.2016г., се събра на следващо – трето по ред, закрито редовно 

заседание, за да продължи провеждането на процедура за определяне на изпълнител и възлагане 

изпълнението на обществена поръчка по реда на чл.68 и сл. от ЗОП, чрез „открита процедура” с 

обект на поръчката – услуга, и предмет на изпълнение: „Избор на оператор за предоставяне за 

нуждите на - Централно управление на „СИДП” ДП - гр. Шумен, ул. “Петра” №1 и неговите 

териториални поделения „ДГС/ДЛС” за срок от 36 (тридесет и шест) месеца считано от датата на 

сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна 

подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи 

приблизително 789 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази 

дейност”, а именно отваряне на Пликове №2 – „Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката”, разглеждане на документите приложени в тях, сравняване и оценяване на 

предложенията. 

Комисията пристъпи към разглеждане документите от плик №2 - „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници и оценяване на същото, 

съгласно одобрената методика, а именно: 

Оценка по показател К2: 

 Показател К2 е оценката на техническата оферта съобразно предложените безплатни 

минути за разговори от абонатите на корпоративната група, като се изчислява по следната 

формула: К2=К2.1+К2.2+К2.3, където К2.1 се определя от предложения брой безплатни минути 

за разговори в мрежата на доставчика, К2.2 се определя от предложения брой безплатни минути 

за разговори към другите мобилни оператори и К2.3 се определя от предложения брой безплатни 

минути за разговори към фиксираните мрежи в страната. Когато участник предлага 44640 минути 

на някоя от услугите /неограничени безплатни разговори/, съгласно критериите за оценка по 

показатели K2.1, K2.2 и К2.3 то той получава максималната оценка за съответния критерий, а за 

нуждите за изчисляване на точките на другите участници, във формулата се използва Б max = 

44640. 

 Показателите К2.1, К2.2 и К2.3 се изчисляват по следните формули: 
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 Б /предложени от съответния участник/  

K2.1= _________________________________________________________ x 35 с максимален брой 

точки – 35; 

 Б max /предложени от участник/  

 

 Б /предложени от съответния участник/  

K2.2= _________________________________________________________ x 35 с максимален брой 

точки – 35; 

 Б max /предложени от участник/  

 

 Б /предложени от съответния участник/  

K2.3= _________________________________________________________ x 30 с максимален брой 

точки – 30. 

 Б max /предложени от участник/ 

 

Оценка по показател К3 

 Показател К3 е оценка на техническата оферта съобразно предлаганите от кандидата 

допълнителни услуги и се изчислява по следната формула: К3=К3.1+К3.2+К3.3+К3.4, където 

К3.1 се определя от предложения интернет трафик за дейта SIM-карта с безплатен USB модем 

(мин. 1 GB), К3.2 се определя от предложения интернет трафик за гласова SIM-карта (min. 512 

MB), К3.3 се определя от предложената преференциална цена за допълнителен SMS-пакет от 60 

бр. SMS-а към всички оператори, К3.4 се определя от предложените допълнителни преференции 

за възложителя и неговите служители, като се оценява всяко предложение за приложение/я 

позволяващо/и онлайн проверка на статуса на отделен номер (дължима сума, текуща сметка, 

оставащи безплатни минути, MB и др. които са свързани с дейността на Възложителя и 

изпълнение на законовите му задължения). 

Показателите К3.1, К3.2, К3.3 и К3.4 се изчисляват по следните формули: 

Критерий: K 3.1 - Интернет за дейта Сим карта (мин. 1 GB):  
На оценка подлежи предложеният обем месечен трафик на висока скорост при месечна такса 5,40 

лв. без ДДС (при предоставен безплатен USB модем) по следната формула:  

 

 Т /предложени от съответния участник/  

K3.1 = _________________________________________________________ x 40 с максимален брой 

точки 40; 

 Т max /предложени от участник/  

 

Като Т – обем месечен трафик предложен от съответния кандидат в GB.  

Т max – максималния обем месечен трафик предложен от кандидат в GB.  

*Кандидат предложил над 3GB получава максимални точки и за Т max се използва 3GB. 

 

Критерий: K 3.2 - Интернет за гласова SIM карта мин. 512 MB:  
- Възложителя оценява предоставения обем месечен трафик на висока скорост при месечна такса 

от 7 лв. без ДДС по следната формула:  

 

 Т /предложени от съответния участник/  

K3.2 = _________________________________________________________ x 35 с максимален брой 

точки 35; 

 Т max /предложени от участник/  

 

Т – обем месечен трафик предложен от съответния кандидат в GB.  

Т max – максималния обем месечен трафик предложен от кандидат в GB.  

*Кандидат предложил над 3.5GB получава максимални точки и за Т max се използва 3.5GB  
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Критерий: K 3.3 - Преференциални условия за допълнителен SMS-пакет към всички 

оператори, след изчерпване на включения в месечния абонамент :  
- Участниците следва да предложат допълнителен SMS-пакет от 60 бр. SMS-и към всички 

оператори, след изчерпване на включения в месечния абонамент.  

- Възложителя ще оценява предложената месечна цена на допълнителен пакет от 60 броя SMS за 

една СИМ карта към всички мобилни мрежи по следната формула:  

 

 Ц min / предложени от участник /  

K3.3 = _________________________________________________________ x 15  

 Ц / предложени от съответния участник /  

- Ц – цена за един пакет предложена от съответния кандидат.  

- Ц min – най-ниската цена за един пакет SMS-и към всички мобилни мрежи, предложена от 

кандидат.  

 

*За предложена цена по-малка или равна на 2.00 лв. без ДДС кандидата получава максимален 

брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се 

използва Ц min = 2.00 лв.  

 

K 3.4 – Допълнителни преференции за Възложителя и неговите служители:  
Оценява се всяко предложение за приложение/я позволяващо/и онлайн проверка на статуса на 

отделен номер - дължима сума, текуща сметка, оставащи безплатни минути, MB и др. които са 

свързани с дейността на Възложителя и изпълнение на законовите му задължения – максимум 10 

точки. 

 

Индивидуалното оценяване протича по реда на отваряне на офертите, както следва: 

 I. Участник № 1 – „Теленор България“ ЕАД, гр. София 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на участника, приложено в плик 

№ 2, комисията не установи пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на 

закона. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е 

приложил и всички изискуеми документи, както следва: 

1. Техническо предложение (общо 7 листа) по образеца към документацията (Приложение 

№11) с подробно описание на предложението на кандидата за изпълнение на поръчката, съгласно 

определените с техническата спецификация минимални изисквания на възложителя, описание на 

предложените допълнителни преференции за възложителя и неговите служители, включително и 

подробно описание на ползваната технология, съоръжения и метод на предоставяне на услугите. 

Представено е и описание на мерките, които прилага кандидата за осигуряване на качеството на 

предлаганите услуги. 

Предложените технически параметри за изпълнение на поръчката по всички показатели са 

следните: 

Показател  Описание Предложение 

К2.1 Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната 

група в мрежата на доставчика за 1 месец 
44 640 

К2.2 Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната 

група към другите мобилни оператори за 1 месец  
44 640 

К2.3 Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната 

група към фиксираните мрежи в страната 
44 640 

 

Показател Описание Предложение 

K3.1 Интернет за дейта Сим карта с безплатен USB модем мин. 1 GB  5 GB 
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K3.2 Интернет за гласова Сим карта мин. 512 MB 5 GB 

K3.3 
Преференциални условия за допълнителен SMS-пакет от 60 бр. 

SMS-и към всички оператори 
ДА 

K3.4 Допълнителни преференции за Възложителя и неговите служители ДА 

 

Участникът е представил в техническото си предложение следното описание на 

допълнителни преференции за възложителя и неговите служители посредством използването на 

web-базирано приложение: 

 Заплащане на сметки към Теленор или зареждане на предплатени карти; 

 Проверяване на текуща сметка, използвани минути, мегабайти (MB), брой SMS/MMS 

съобщения и кредитен лимит; 

 Проверяване на статуса и трафика на всеки един отделен номер и на всички номера на 

възложителя (дължима сума, текуща сметка, общо предоставени и оставащи безплатни 

минути, SMS-и, MB); 

 Въвеждане на допълнителна информация и индивидуализация за всеки един от 

телефонните номера в групата на възложителя; 

 Променяне на използваните и/или добавяне на нови услуги , като спиране и пускане на 

изходящи разговори; 

 Изготвяне на справки за променените и добавените услуги; 

 Промяна на тарифен план; 

 Активиране на допълнителен пакет към даден номер; 

 Изпращане на безплатни SMS-съобщения; 

 Добавяне и променяне на номерата от група За приятели; 

 Преглед на фактура и подробна разпечатка; 

 Проверка на SIM-статус; 

 Изпращане на настройки за MMS и мобилен интернет; 

 Избор от над 30 допълнителни пакета за данни и глас, които могат да се добавят към 

абонаментната програма; 

 Проверяване на персонална оферта по Програма ЗАЕДНО; 

 Активиране и деактивиране на подробна разпечатка, CLIR, GPRS лимит в роуминг, 

voice-mail и др.; 

 Получаване на информация за PUK код; 

 Поръчване на FUN Call мелодии, игри, музика, видео и др.; 

 Определяне и промяна на вътрешно-фирмени и индивидуални лимити; 

 Справка и нотификация, включваща информация за ползвателя на ниво SIM карта и на 

ниво мобилен апарат; 

 Смяна на адрес за получаване на фактура; 

 Спиране/пускане на забрана за изходящи повиквания поради загуба или кражба на 

карта; 

 Смяна на SIM-карта; 

 Справка инвентар (мобилни апарати). 

Към техническото предложение на участника са приложени следните задължително 

изискуеми сертификати или еквивалентни, писма или еквивалентни, по т. 1.13.1 и т. 1.13.2 от 

Раздел III от процедурните условия, както следва: 

- Заверено от участника копие на валидно до 23.01.2021 г. разрешение №01396/08.04.2009 

г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа - GSM, 

издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), състоящо се от условия за 

осъществяване на електронни съобщения и 2 бр. приложения (4 листа); 

- Заверено от участника копие на валидно до 25.04.2025г. разрешение №01397/08.04.2009 

г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
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осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа - UMTS, 

издадено от КРС, състоящо се от условия за осъществяване на електронни съобщения и 3 бр. 

приложения (5 листа); 

- Заверено от участника копие на валидно до 23.01.2021г. разрешение №01399/08.04.2009 

г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на 

обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър  предоставяне на обществена 

телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS, издадено от КРС, 

състоящо се от условия за осъществяване на електронни съобщения и 3 бр. приложения (5 листа); 

- Декларация в оригинал, че при изпълнение на обществената поръчка и в случай, че 

кандидата бъде избран за изпълнител, същият ще запази съществуващите номера на Възложителя 

в съответствие с нормативните актове, регулиращи преносимостта на номерата; 

Към техническото предложение са представени и следните допълнителни документи: 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (оригинал); 

- Презентация на предлаганите от Теленор онлайн услуги (общо 28 листа), предлагащи 

набор от възможности за ефективно управление на разходите, управление на служителски данни, 

промени по абонамента, SMS комуникация и др., с включено подробно описание на Теленор 

Бизнес портал (модул за управление на служителски данни, известяване при достигане на 

вътрешен лимит, модул SMS кампании, справка данни от фактура за телефонен и абонатен номер, 

подробна справка за ползваните услуги, справка текуща сметка и потребление на пакети, справка 

инвентар) и MyTelenor уеб портал (модул за Е-фактура, Е-фактура Оригинал, Е-заявление, 

промяна на тарифен план, активация на допълнителен пакет, смяна на SIM-карта, спиране и 

пускане на изходящи разговори, онлайн плащане на сметка, онлайн презареждане на предплатена 

карта). Кандидатът е посочил нагледно в презентацията си функционалните възможности на 

всеки един модул от предложените уеб базирани приложения, като са дадени разяснения за 

работа с тях; 

- Заверено копие на Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с 

потребителите на мобилни телефонни услуги (6 листа). 

Оценка по показател К2: 
 Съгласно обявената методика за оценка и предвид предложеното в техническата оферта, 

участник №1 „Теленор България“ ЕАД получава следната оценка по показател К2: 

За К2.1 – участникът е предложил 44 640 бр. безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К2.1= 35,00 т.; 

За К2.2 – участникът е предложил 44 640 бр. безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К2.2 = 35,00 т.; 

За К2.3 – участникът е предложил 44 640 бр. безплатни минути и получава макс. оценка за 

критерия К2.3 = 30,00 т. 

Общата оценка на участник №1 „Теленор България ЕАД” по показател К2 = 

35,00+35,00+30,00=100,00 т. 

Оценка по показател К3 

 Съгласно обявената методика за оценка и предвид предложеното в техническата оферта, 

участник №1 „Теленор България“ ЕАД получава следната оценка по показател К3: 

За К3.1 – участникът е предложил 5 GB интернет трафик за дейта SIM-карта и получава макс. 

оценка по критерия К3.1= 40,00 т.; 

За К3.2 – участникът е предложил 5 GB интернет трафик за гласова SIM-карта и получава макс. 

оценка по критерия К3.2 = 35,00 т.; 

За К3.3 участникът е посочил в техническата си оферта предложение за предоставяне на 

преференциални условия за допълнителен SMS-пакет от 60 бр. SMS-а към всички оператори. 

Предвид обявената методика за оценка, изчислението на точките по този показател се извършва 

съобразно предложената цена за допълнителен SMS-пакет, но тъй като същото представлява 

ценово предложение и би следвало да е посочено в Плик №3 – предлагана цена, на настоящия 

етап не може да се оцени предложението на кандидата по този показател. 

За К3.4 – участникът е предложил предоставяне на допълнителни преференции за възложителя и 

неговите служители и е представил подробно описание на същите чрез предоставяне на услуги 

през уеб-базирано приложение, позволяващо онлайн проверка на статуса на отделен номер, което 
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е с необходимото описателно съдържание, но не са предложени други допълнителни преференции 

за Възложителя и неговите служители, поради което получава оценка за критерия К3.4 = 5,00 т. 

 Общата временна оценка на участник №1 „Теленор България ЕАД“ по показател К3 (с 

изключение на К3.3) = 40,00+35,00+5,00=80,00 т. 

 

 II. Кандидат № 2 – „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, гр. София 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на участника, приложено в плик 

№ 2, комисията не установи пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на 

закона. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е 

приложил и всички изискуеми документи, както следва: 

1. Техническо предложение (общо 40 листа) по образеца към документацията (Приложение 

№11) с подробно описание на предложението на кандидата за изпълнение на поръчката, съгласно 

определените с техническата спецификация минимални изисквания на възложителя, описание на 

предложените допълнителни преференции за възложителя и неговите служители, включително и 

подробно описание на ползваната технология, съоръжения и метод на предоставяне на услугите. 

Представено е и описание на мерките, които прилага кандидата за осигуряване на качеството на 

предлаганите услуги. Изложено е и подробно описание на системата за осигуряване на 

надеждност и сигурност при трансфера на информация през мрежата на доставчика, осигурена 

чрез система за мониторинг и управление на мрежата. 

Предложените технически параметри за изпълнение на поръчката по всички показатели са 

следните: 

Показател  Описание Предложение 

К2.1 Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната 

група в мрежата на доставчика за 1 месец 
44 640 

К2.2 Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната 

група към другите мобилни оператори за 1 месец  
44 640 

К2.3 Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната 

група към фиксираните мрежи в страната 
44 640 

 

Показател Описание Предложение 

K3.1 Интернет за дейта Сим карта с безплатен USB модем мин. 1 GB  3 GB 

K3.2 Интернет за гласова Сим карта мин. 512 MB 3,5 GB 

K3.3 
Преференциални условия за допълнителен SMS-пакет от 60 бр. 

SMS-и към всички оператори 
ДА 

K3.4 Допълнителни преференции за Възложителя и неговите служители ДА 

 

Участникът е представил в техническото си предложение следното описание на 

допълнителни преференции за възложителя и неговите служители, посредством използването на 

специално разработен софтуер за администриране на корпоративната група на възложителя под 

формата на интернет приложения за наблюдение на месечните сметки на абонатите в 

корпоративната група и дейности, свързани с дейността и законовите задължения на възложителя, 

онлайн проверка на статуса на отделен номер (дължима сума, текуща сметка, оставащи минути, 

МВ): 

Софтуер My Telecommunication Key 

 Общи означения (търсене, филтриране, сортиране, странициране на записи); 

 Булстат управление; 

 Управление на номерата (тип номер, ID на ползвателя, име на ползвателя, имейл адрес 

на ползвателя, позиция, която заема, локация на ползвателя, функция, която изпълнява, 
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разходен център, описание на разходния център, период на отчитане, тарифен план, 

дата на активация, група, в която попада, фирмен лимит на групата, допълнителен 

лимит, месечни такси начислени на номера, допълнителни такси, дължима сума по 

фактура, дължима сума при прилагане на фирмения лимит, статус, достъп до услуги, 

които може да се активират, информация за изпратен SMS с дължима сума, 

информация за изпратен имейл с дължима сума, състояние, достъп до Приложение А1 

от фактурата); 

 Активиране на услуги към определени номера; 

 Заявки за доставка на SIM-карта; 

 Управление на групи от номера; 

 Създаване и редактиране на групи от номера; 

 Управление на номерата в групата; 

 История на заявките; 

 Управление на услугите за даден номер; 

 Услуги (гласова поща, право за достъп до мобилен интернет, забрана за зареждане на 

Прима карта, CLIR, CLIP, изчакване и задържане на повикване, забрана за разговори в 

роуминг, GPRS/MMS, право на достъп до SMS услуга, забрана за международни 

разговори, конферентен разговор) 

 Операции (забрана за изходящи разговори извън затворена група, спиране и размяна на 

SIM карта, промяна на кредитен лимит, смяна на роуминг тарифен план, промяна на 

кредитен лимит, смяна на лимит за пренос на данни в роуминг, смяна на BlackBerry 

тарифен план, смяна на пакет за данни (DATA карти/USB модем), смяна на тарифен 

план за национални разговори, смяна на тарифен план за достъп до мобилен интернет, 

активиране на предплатен пакет за данни в роуминг, активиране на предплатен пакет за 

разговори в роуминг); 

 Създаване на служители с включени данни; 

 Устройства (възможност за инвентаризация на предоставените служебни 

телекомуникационни устройства с данни за модели, състояние, служители, на които са 

предоставени) 

 Е-фактури (номер на договор, дата на издаване, крайна дата за плащане, общо, общо 

отстъпки, облагаема стойност, ДДС, обща стойност на фактурата) с 3 варианта на 

достъп до информацията (без достъп, само за конкретен мобилен номер, за цялата 

фактура) 

Софтуер „Електронна фактура“ 

 Информация от данъчната фактура, приложение А и приложение Б; 

 Обобщена справка А (информация за дължими суми, групирани по тип услуги с 

възможност за експорт) 

 Обобщена справка Б (детайлна справка за проведени разговори от определен мобилен 

номер, дата, час, продължителност, набрани номера, количество – продължителност на 

разговорите и бр. SMS)  

Към техническото предложение на участника са приложени следните задължително 

изискуеми сертификати или еквивалентни, писма или еквивалентни, по т. 1.13.1 и т. 1.13.2 от 

Раздел III от процедурните условия, както следва: 

- Заверено от участника копие на валидно до 08.06.2014г. Разрешение №01392/08.04.2009 

г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа - GSM, 

издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), състоящо се от условия за 

осъществяване на електронни съобщения и 2 бр. приложения (7 листа); 

- Заверено от участника копие на Изменение №01392-05/03.04.2014 г. на Разрешение 

№01392/08.04.2009 г. за удължаване на срока на валидност на разрешението до 08.06.2024 г. и 

промяна на Приложение 2 към него (4 листа); 

-  Заверено от участника копие на валидно до 25.04.2025 г. Разрешение 

№01393/08.04.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 

спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа - 
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UMTS, издадено от КРС, състоящо се от условия за осъществяване на електронни съобщения и 3 

бр. приложения (9 листа); 

- Заверено от участника копие на валидно до 08.06.2014г. Разрешение №01395/08.04.2009 

г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на 

обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър  предоставяне на обществена 

телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS, издадено от КРС, 

състоящо се от условия за осъществяване на електронни съобщения и 3 бр. приложения (11 

листа); 

- Заверено от участника копие на Изменение №01395-11/03.04.2014 г. на Разрешение 

№01395/08.04.2009 г. за удължаване на срока на валидност на разрешението до 25.04.2025 г. и 

промяна на Приложение 3 към него (3 листа); 

- Заверено от участника копие на Изменение и Допълнение №01395-13/16.07.2015 г. на 

Разрешение №01395/08.04.2009 г. (39 листа) 

- Декларация в оригинал, че при изпълнение на обществената поръчка и в случай, че 

кандидата бъде избран за изпълнител, същият ще запази съществуващите номера на Възложителя 

в съответствие с нормативните актове, регулиращи преносимостта на номерата; 

Към техническото предложение са представени и следните допълнителни документи: 

- Заверено копие на Общи условия за взаимоотношенията на „Мобилтел“ ЕАД и 

абонатите и потребителите на обществени мобилни наземни мрежи на „Мобилтел“ ЕАД по 

стандарти GSM, UMTS и LTE (50 листа). 

- Ръководство относно е-фактура за бизнес клиенти (общо 29 листа) с презентация на 

предлаганите от Мобилтел функционалности на онлайн услугата – два варианта на достъп до 

системата, вход и регистрация в сайта, управление на договори и права за тях, управление на 

правата за достъп до електронни фактури, списък, преглед и сортиране на електронните фактури, 

статистика (потребление по направления и по периоди), експорт на данни, генериране на 

платежни документи, детайли за фактура и потребление по номера, потребителси профили и 

управление на номера, управление на номера и услуги с клиентска парола, указания за създаване 

и работа с клиентска парола. Кандидатът е посочил нагледно в презентацията си функционалните 

възможности на всеки един модул от предложените уеб базирани приложения, като са дадени 

разяснения за работа с тях; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (оригинал); 

Оценка по показател К2: 

 Съгласно обявената методика за оценка и предвид предложеното в техническата оферта, 

участник №2 „Мобилтел“ ЕАД получава следната оценка по показател К2; 

За К2.1 – участникът е предложил 44 640 бр. безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К2.1= 35,00 т.; 

За К2.2 – участникът е предложил 44 640 бр. безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К2.2 = 35,00 т.; 

За К2.3 – участникът е предложил 44 640 бр. безплатни минути и получава макс. оценка за 

критерия К2.3 = 30,00 т. 

Общата оценка на участник №2 „Мобилтел“ ЕАД по показател К2 = 35,00+35,00+30,00=100,00 т. 

Оценка по показател К3 

 Съгласно обявената методика за оценка и предвид предложеното в техническата оферта, 

участник №2 „Мобилтел“ ЕАД получава следната оценка по показател К3: 

За К3.1 – участникът е предложил 3 GB интернет трафик за дейта SIM-карта и получава макс. 

оценка по критерия К3.1= 40,00 т.; 

За К3.2 – участникът е предложил 3,5 GB интернет трафик за гласова SIM-карта и получава макс. 

оценка по критерия К3.2 = 35,00 т.; 

За К3.3 участникът е посочил в техническата си оферта предложение за предоставяне на 

преференциални условия за допълнителен SMS-пакет от 60 бр. SMS-а към всички оператори. 

Предвид обявената методика за оценка, изчислението на точките по този показател се извършва 

съобразно предложената цена за допълнителен SMS-пакет, но тъй като същото представлява 

ценово предложение и би следвало да е посочено в Плик №3 – предлагана цена, на настоящия 

етап не може да се оцени предложението на кандидата по този показател. 
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За К3.4 – участникът е предложил предоставяне на допълнителни преференции за възложителя и 

неговите служители чрез предоставяне на услуги през уеб-базирано приложение, позволяващо 

онлайн проверка на статуса на отделен номер (дължима сума, текуща сметка, оставащи безплатни 

минути, MB и др. свързани с дейността на Възложителя и изпълнение на законовите му 

задължения). Участникът е представил в доказваща степен подробно описание на предоставяните 

онлайн услуги за проверка на задълженията на абонатите си за използваните през фактурирания 

отчетен период услуги, дължими суми за плащане, справки за използваните услуги по тип, 

количество и т.н., както и подробно е описал различни възможности за управление на 

предоставяните услуги по групи служители. Участникът обаче само декларативно е посочил в 

техническата си оферта възможността за онлайн проверка на текущите сметки, оставащите 

минути и МВ за ползван интернет. Нито в техническото предложение, нито в приложената към 

него презентация за „е-фактура“ е посочен вариант за проверка на текущия статус по 

потреблението на услугите, което да осигури възможност на възложителя и неговите служители 

да направят преценка за оставащото им до края на отчетния период количество за ползване от 

съответната услуга (минути, бр. SMS-и или МВ), както и да се съобразят с въведените им лимити 

и ограничения. Единствено в секция „Номера“ към описания софтуер „My Telecommunication 

Key” е посочена подсекция „Разходен център”, чиито функционалности обаче и възможност за 

предоставяне на информация не са дефинирани. Също така, участникът не е предложил други 

допълнителни преференции за Възложителя и неговите служители, освен уеб-базираното 

приложение.  

 Предвид горното участник №2 получава мин.оценка за критерия К3.4 = 2,50 т. 

 Общата временна оценка на участник №2 „Мобилтел” ЕАД по показател К3 (с 

изключение на К3.3) = 40,00+35,00+2,50=77,50 т. 

 

 III. Кандидат № 3 – „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, гр. София 

(VIVACOM) 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на участника, приложено в плик 

№ 2, комисията не установи пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на 

закона. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. Кандидатът е 

приложил и всички изискуеми документи, както следва: 

1. Техническо предложение (общо 5 листа) по образеца към документацията (Приложение 

№11) с подробно описание на предложението на кандидата за изпълнение на поръчката, съгласно 

определените с техническата спецификация минимални изисквания на възложителя, описание на 

предложените допълнителни преференции за възложителя и неговите служители. 

В техническото предложение не е представено описание на ползваната технология, 

съоръжения и метод на предоставяне на услугите. 

Предложените технически параметри за изпълнение на поръчката по всички показатели са 

следните: 

Показател  Описание Предложение 

К2.1 Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната 

група в мрежата на доставчика за 1 месец 
46 640 

К2.2 Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната 

група към другите мобилни оператори за 1 месец  
46 640 

К2.3 Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната 

група към фиксираните мрежи в страната 
44 640 

 

Показател Описание Предложение 

K3.1 Интернет за дейта Сим карта с безплатен USB модем мин. 1 GB  3 GB 

K3.2 Интернет за гласова Сим карта мин. 512 MB 3,5 GB 
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K3.3 
Преференциални условия за допълнителен SMS-пакет от 60 бр. 

SMS-и към всички оператори 
ДА 

K3.4 Допълнителни преференции за Възложителя и неговите служители ДА 

Участникът е представил в техническото си предложение следното описание на 

допълнителни преференции за възложителя и неговите служители посредством използването на 

безплатно web-базирано приложение, осигуряващо on-line информация и менажиране на 

услугите, ползвани от възложителя в реално време: 

 Роуминг; 

 Voice-mail; 

 Data-пакет; 

 Кредитен лимит; 

 СИМ-статус; 

 Вътрешно-фирмени лимити и др. 

Към техническото предложение на кандидата са приложени следните задължително 

изискуеми сертификати или еквивалентни, писма или еквивалентни, по т. 1.13.1 и т. 1.13.2 от 

Раздел III от процедурните условия, както следва: 

- Заверено от участника копие на валидно до 07.06.2024г. Разрешение №01388/08.04.2009 

г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа - GSM, 

издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), състоящо се от условия за 

осъществяване на електронни съобщения и 2 бр. приложения (7 листа); 

-  Заверено от участника копие на валидно до 25.04.2025 г. Разрешение 

№01389/08.04.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 

спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа - 

UMTS, издадено от КРС, състоящо се от условия за осъществяване на електронни съобщения и 3 

бр. приложения (9 листа); 

- Заверено от участника копие на валидно до 07.06.2024г. Разрешение №01391/08.04.2009 

г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на 

обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър предоставяне на обществена 

телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS, издадено от КРС, 

състоящо се от условия за осъществяване на електронни съобщения и 3 бр. приложения (9 листа); 

- Декларация в оригинал, че при изпълнение на обществената поръчка и в случай, че 

кандидата бъде избран за изпълнител, същият ще запази съществуващите номера на Възложителя 

в съответствие с нормативните актове, регулиращи преносимостта на номерата; 

Към техническото предложение са представени и следните допълнителни документи: 

- Заверено копие на Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „БТК“ ЕАД 

и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществена 

електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS (31 

листа). 

- Описание на web базирано приложение за безплатно ползване от възложителя за срока 

на договора, осигуряващо on-line информация и менажиране на услугите, ползвани от 

възложителя в реално време, като роуминг, voice-mail, data-пакет, кредитен лимит, СИМ статус, 

вътрешно-фирмени лимити и др. (общо 29 листа), съдържащо следния набор от възможности: 

- Бизнес администратор (получаване на потребителско име и парола, вход в системата, 

промяна на език, смяна на парола); 

- Групи и служители; 

- Добавяне/управление на група; 

- Зареждане на данни; 

- Асоцииране на CUG номер; 

- Създаване на групи от номера (въвеждане на ограничения, контрол на номерата); 

- Управление на CUG номер на служител, прилагане на ограничение 

(блокиране/активиране на телефона); 
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- Режим на контрол на разговорите; 

- Управление на ограниченията (добавяне/премахване на ограничение, синхронизиране); 

- Затворена група; 

- Мониторинг (текуща сметка – ползвани услуги, текущо потребление и баланс); 

- Допълнителни услуги (управление на SIM картите с възможност за добавяне и/или 

изключване на различни допълнителни пакети с включени минути за разговори и/или обем данни 

и/или SMS/MMS и др., мобилни настройки, интернет настройки, VIVASMS, VIVABooks, Bipper); 

- Администриране (създаване на потребителски профили на администратори и 

супервайзъри с различен достъп до действия в системата) 

- Настройки (управление на групи от номера, управление на 2 режима на контрол на 

разговорите и настройки на локализация; 

Описана е ползваната технология и внедрената система на сигурност, както и мерките за 

повишаване на ефективността и производителността на системата. Кандидатът е посочил 

предвиждане за осигуряване на функционалности, предоставящи възможност на възложителя за 

обезпечаване на дейности по организиране на специализирани групи от служители и работници, 

осъществяващи специфични за дейността на възложителя дейности в предприятието, чрез 

описаната функционалност за локализация, добавяне на възможност за централизирано 

изпращане на SMS на до 3 номера, чрез автоматично повикване. 

Към техническото предложение е представена и специална служителска оферта с мобилни 

тарифни планове, с посочени в нея включени минути за разговори към фиксираните мрежи в 

страната, включени минути за разговори към мобилни мрежи в страната, вкючени МВ на макс. 

скорост и скорост след изчерпването им. Представени са бизнес правила на служителската 

оферта, предимства на пакетните услуги от Виваком и корпоративни предимства на Виваком. 

Участникът е посочил нагледно в презентацията си функционалните възможности на всеки 

един модул от предложените уеб базирани приложения, като са дадени разяснения за работа с тях. 

Оценка по показател К2: 

Съгласно обявената методика за оценка и предвид предложеното в техническата оферта, 

участник №3 „БТК“ ЕАД получава следната оценка по показател К2; 

За К2.1 – участникът е предложил 46 640 бр. безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К2.1= 35,00 т.; 

За К2.2 – участникът е предложил 46 640 бр. безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К2.2 = 35,00 т.; 

Забележка: за показатели К2.1 и К2.2 участникът е предложил 46 640 бр. минути, които 

надхвърлят реалния брой минути в един календарен месец от 31 броя дни, а именно 44 640, и с 

оглед обстоятелството, че този реален брой минути се съдържа в посочената от участника цифра, 

то комисията приема, че в изписване на цифрата от 46 640 участникът е допуснал техническа 

грешка и следва да получи оценка по тези показатели съответно по 35,00 т. 

За К2.3 – участникът е предложил 44 640 бр. безплатни минути и получава макс. оценка за 

критерия К2.3 = 30,00 т. 

Общата оценка на участник №3 „БТК“ ЕАД по показател К2 = 35,00+35,00+30,00=100,00 т. 

Оценка по показател К3 

Съгласно обявената методика за оценка и предвид предложеното в техническата оферта, 

участник №3 „БТК“ ЕАД получава следната оценка по показател К3; 

За К3.1 – участникът е предложил 3 GB интернет трафик за дейта SIM-карта и получава макс. 

оценка по критерия К3.1= 40,00 т.; 

За К3.2 – участникът е предложил 3,5 GB интернет трафик за гласова SIM-карта и получава макс. 

оценка по критерия К3.2 = 35,00 т.; 

За К3.3 участникът е посочил в техническата си оферта предложение за предоставяне на 

преференциални условия за допълнителен SMS-пакет от 60 бр. SMS-а към всички оператори. 

Предвид обявената методика за оценка, изчислението на точките по този показател се извършва 

съобразно предложената цена за допълнителен SMS-пакет, но тъй като същото представлява 

ценово предложение и би следвало да е посочено в Плик №3 – предлагана цена, на настоящия 

етап не може да се оцени предложението на кандидата по този показател. 

За К3.4 – участникът е предложил предоставяне на допълнителни преференции за възложителя и 

неговите служители и е представил подробно описание на същите чрез предоставяне на услуги 
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през уеб-базирано приложение, позволяващо онлайн проверка на статуса на отделен номер, което 

е подробно и в степен доказваща предоставянето на услугите. Участникът е предложил и други 

допълнителни преференции за възложителя и неговите служители, чрез „Специална служителска 

оферта”, предлагаща мобилни тарифни планове с подробно изброени предимства, между които 

карта VIVACLUB с отстъпки в над 1500 обекта, 100 % защита на сметката – VIVACARE и др. 

посочени в предложението. Участникът е посочил, че е разработена функционалност за 

локализация, възможност за централизирано изпращане на кратки текстови съобщения и 

известяване в случай на нужда, чрез автоматично повикване, във връзка със законовите 

задължения на Възложителя и обезпечаване на дейности по организиране на специализирани 

групи от служители и работници при гасене на горски пожари, както и законови задължения 

вменени от Закона за лова и опазване на дивеча, Наредбата за контрол и опазване на горските 

територии и други. С оглед обстоятелството, че участникът „БТК” ЕАД е предложил 

допълнителни преференции за възложителя и неговите служители, не само чрез интернет 

приложение, но и други, свързани с дейността и законовите му задължения, съгласно обявената 

методика на Възложителя, каквито други допълнителни преференции останалите участници не са 

предложили, то участникът „БТК” ЕАД получава макс. оценка за критерия К3.4 = 10,00 т. 

Общата временна оценка на участник №3 „БТК” ЕАД по показател К3 (с изключение на 

К3.3) = 40,00+35,00+10,00=85,00 т. 

С това комисията приключи работата си по оценка на техническото предложение на 

участниците и етапа на оценка на оценка на техническите им предложения за обявената 

обществена поръчка. Предвид установения от комисията факт, че техническите предложния на 

всички кандидати, отговарят на изискванията на възложителя, обявени в документацията към 

процедурата и са налице основанията за прилагане на чл. 69а, ал. 2 от ЗОП комисията взе 

единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5: 
1. Допуска до участие в етапа на отваряне на ценовите оферти, оценка на същите и обща 

класация на предложенията Участник №1 – „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

2. Допуска до участие в етапа на отваряне на ценовите оферти, оценка на същите и обща 

класация на предложенията Участник №2 – „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 

3. Допуска до участие в етапа на отваряне на ценовите оферти, оценка на същите и обща 

класация на предложенията Участник №3 – БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД. 

4. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП определя дата и час за отваряне на ценовите оферти 

– 25.03.2016 г. от 14:00 часа, за която дата допуснатите участници следва да бъдат уведомени по 

реда на чл. 69а, ал. 3, изречение първо от ЗОП, чрез публикуване на съобщение на профила на 

купувача. 
Комисия: 

1. инж. ..…(заличено):   3. ..…(заличено):  5. инж. ..…(заличено): 

2. ..…(заличено):   4. адв. ..…(заличено): 

С това, в 17:00 часа, комисията обяви за приключило заседанието си на 21.03.2016 г. 

Настоящият протокол съдържа 18 (осемнадесет) страници, подписани от всички членове 

на комисията и подлежи на утвърждаване от възложителя. 
Комисия: 

1. инж. ..…(заличено):   3. ..…(заличено):  5. инж. ..…(заличено): 

2. ..…(заличено):   4. адв. ..…(заличено): 

 


