
Приложение № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от
Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД), 

гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115 И 
(пълно наименование и адрес на управление)

ЕИК 831642181 
/ЕИК/

Представляван от Веселин Цанов Цанов, Мениджър Търгове и упълномощен 
представител на Изпълнителния директор на БТК ЕАД -  Атанас Илиев Добрев 
Адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115 И, 
тел: +35929494748
Факс: +35929433444, E_mail: bids@vivacom.bg 
Банка: СИТИБАНК, ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ 
IBAN: BG69CITI92501010001006 
BIC: CITIBGSF

Участник в обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР“ 
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО СТАНДАРТ 
GSMdQMTS

(посочва се наименованието на поръчката и обособената позиция)

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на 
Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената 
поръчка за изпълнение на обществената поръчка при следните финансови условия:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената като:

Обособена
позиция

Показател Име Предложение

Ф1

Цена за месечен абонамент общо за всички 
392 СИМ карти -  Списък -  Приложение 2

6 535.6000 
/шест хиляди 
петстотин 
тридесет и пет 
лева и шест, 
нула, нула, 
нула стотинки/

Ф2

Цена за минута разговор към мобилен номер 
в мрежата на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД в РБ, 
след изразходване на предложения за всеки 
месец брой безплатни минути

0.0000
/нула лева и 
нула, нула, 
нула, нула 
стотинки/

ФЗ

Цена за минута разговор към мобилен номер 
в мрежата на „А1 България” ЕАД в РБ, след 
изразходване на предложения за всеки 
месец брой безплатни минути

0.1500
/нула лева и 
една, пет, нула* 
нула CTOTHHKŵ
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Ф4
Цена за минута разговор към мобилен номер 
в мрежата на „Теленор България” ЕАД в РБ, 
след изразходване на предложения за всеки 
месец брой безплатни минути

0.1500
/нула лева и 
една, пет, нула, 
нула стотинки/

Ф5

Цена за минута разговор към географски 
фиксиран номер във фиксирана мрежа в РБ, 
след изразходване на предложения за всеки 
месец брой безплатни минути

0.0014
/нула лева и 
нула, нула, 
една, четири 
стотинки/

Ф6

Цена за минута разговор към международни 
фиксирани и мобилни мрежи на страните от 
ЕС след изразходване на предложения за 
всеки месец брой безплатни минути

0.4000
/нула лева и 
четири, нула, 
нула, нула 
стотинки/

2

Ф1
Цена за месечен абонамент общо за всички 
119 обикновени аналогови телефони 
постове (POTS) -  Списък -  Приложение 1

неприложимо

Ф2
Цена за месечен абонамент общо за всички 
3 броя ISDN BRA и 1 бр. СИП с 4 разговорни 
канала -  Списък -  Приложение 1

неприложгшо

ФЗ

Цена за минута разговор към географски 
фиксиран номер в мрежата на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД в РБ, 
след изразходване на предложения за всеки 
месец брой безплатни минути

неприложимо

Ф4

Цена за минута разговор към географски 
фиксиран номер в мрежата на „А1 
България” ЕАД в РБ, след изразходване на 
предложения за всеки месец брой безплатни 
минути

неприложимо

Ф5

Цена за минута разговор към географски 
фиксиран номер в мрежата на „Теленор 
България” ЕАД в РБ, след изразходване на 
предложения за всеки месец брой безплатни 
минути

неприложимо

Ф6

Цена за минута разговор към географски 
фиксиран номер в друга фиксирана мрежа в 
РБ, след изразходване на предложения за 
всеки месец брой безплатни минути

неприложимо

Ф7
Цена за минута разговор към международни 
фиксирани и мобилни мрежи на страните от 
ЕС след изразходване на предложения за 
всеки месец брой безплатни минути

неприложимо

Ф8

Цена за минута разговор към мобилни 
номера от мрежата на „А1 България” ЕАД в 
РБ, след изразходване на предложения за 
всеки месец брой безплатни минути

неприложимо

Ф9

Цена за минута разговор към мобилни 
номера от мрежата на „Теленор България” 
ЕАД в РБ, след изразходване на 
предложения за всеки месец брой безплатни 
минути '

неприложимо
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Ф10

Цена за минута разговор към мобилни 
номера от мрежата на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД в РБ, 
след изразходване на предложения за всеки 
месец брой безплатни минути

неприложимо

3

О цм
Цена на месечна абонаментна такса общо за 
всички точки от Списък - Приложение 3

неприложимо

О цп

Цена на такса за преместване на 
съществуваща точка от Списък - 
Приложение 3

неприложимо

Попълва се частта за обособената позиция за която се кандидатства

Други предложения, несвързани с оценката /Ако е приложимо/:
327 бр. VIVA 10+ на преференциална цена на месечна абонаментна такса
14.0000 лв. /четиринадесет лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ без ДДС с 
включени 300 национални минути. В случай, че клиента желае да заяви 
допълнителен брой услуги от този план, то може да стане на преференциална 
цена от 15.0000 лв. /петнадесет лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ без ДДС.
13 бр. Business Smart М на преференциална цена на месечна абонаментна такса
20.0000 лв. /двадесет лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ без ДДС, с 
включени 800 национални минути, 50 мин. за разговори Зона 1 международни 
и 4000 MB в България. В случай, че клиента желае да заяви допълнителен брой 
услуги от този план, то може да стане на преференциална цена от 22.0000 лв. 
/двадесет и два лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ без ДДС.

- 2 бр. Business Smart XL на преференциална цена на месечна абонаментна такса
38.0000 лв. /тридесет и осем лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ без ДДС, с 
включени неограничени национални минути, 200 мин. за разговори Зона 1 
международни и 26 000 MB в България. В случай, че клиента желае да заяви 
допълнителен брой услуги, то може да стане на преференциална цена от 40.0000 
лв. /четиридесет лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ без ДДС.

- 26 бр. Profi Start асансьорни карти на преференциална цена на месечна 
абонаментна такса 4.0000 лв. /четири лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ 
без ДДС, с включени 60 бр. SMS&MMS и 60 MB в България. В случай, че 
клиента желае да заяви допълнителен брой услуги, то може да стане на 
преференциална цена от 6.0000 лв. /шест лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ 
без ДДС.

- 4 бр. Profi Start асансъорни карти на преференциална цена на месечна 
абонаментна такса 10.2500 лв. /десет лева и две, пет, нула, нула стотинки/ без 
ДДС, с включени 60 бр. SMS&MMS, 60 MB в България и 200 национални 
минути. В случай, че клиента желае да заяви допълнителен брой услуги, то 
може да стане на преференциална цена от 12.0000 лв. /дванадесет лева и нула, 
нула, нула, нула стотинки/ без ДДС.

- 20 бр. I Traffic XXL+ на преференциална цена на месечна абонаментна з Cv' 
33.3300 лв. /тридесет и три лева и три, три, нула, нула стотинки/ без Д* 
включени 60 000 MB в България. В случай, че клиента желае да з
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допълнителен брой услуги, то може да стане на преференциална цена от 35.0000 
лв. /тридесет и пет лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ без ДДС.
VIVACOM Cloud на преференциална цена на месечна абонаментна такса
810.0000 лв. /осемстотин и десет лева и нула, нула, нула, нула стотинки/ без 
ДДС, включващ 20 бр. v CPU, 10 GB RAM, 260 GB SSD, 100 Mbps Споделен 
интернет (негарантиран). В случай, че клиента желае да заяви допълнителни 
ресурси, то може да го направи на следните преференциални цени:

Услуга тип Услуга Единична
цена/час

Единична 
цена на месец

Elastic Cloud

vCPU - цена за един 
процесор

0.0340 лв. 
/нула лева и 
нула, три, 

четири, нула 
стотинки/ /час

25.0000 лв. 
/двадесет и пет 

лева и нула, 
нула, нула, 

нула стотинки/
Server

Физическа памет /GB/

0.0210 лв. 
/нула лева и 

нула, две, една, 
нула стотинки/ 

/час

15.0000 лв. 
/петнадесет 
лева и нула, 
нула, нула, 

нула стотинки/

Elastic Volume

Дисково пространство SAS 
/GB/

0.0002 лв. 
/нула лева и 

нула, нула, нула, 
две стотинки/ 

/час

0.1800 лв, 
/нула лева и 
една, осем, 
нула, нула 
стотинки/

Service
Дисково пространство SSD 
/GB/

0.0010 лв. 
/нула лева и 

нула, нула, една, 
нула стотинки/ 

/час

0.5000 лв. 
/нула лева и 

пет, нула, нула, 
нула стотинки/

Virtual Firewall

0.0030 лв. 
/нула лева и 

нула, нула, три, 
нула стотинки/ 

час

2.0000 лв. 
/два лева и 
нула, нула, 
нула, нула 
стотинки/

Virtual Private

Load Balancer

0.0050 лв. 
/нула лева и 

нула, нула, пет, 
нула стотинки/ 

/час

30.0000 лв. 
/тридесет лева 
и нула, нула, 

нула, нула 
стотинки/

Cloud

Elastic IP Addresses

0.0010 лв. 
/нула лева и 

нула, нула, една, 
нула стотинки/ 

час

1.0000 лв. 
/един лев и 
нула, нула, 
нула, нула 
стотинки/

VPN

0.0070 лв. 
/нула лева и 
нула, нула, 
седем, нула 

стотинки/ час

15.0000 лв. 
/петнаде^ ' 
лева и н l 
нула, ю 

нуластот V
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Object Storage 
Service OBS (GB)

0.0000 ЛВ. 

/нула лева и 
нула, нула, нула, 
нула стотинки/ 

час

0.0300 лв. 
/нула лева и 

нула, три, нула, 
нула стотинки/

License Windows Server License N/A

12.0000 лв. 
/дванадесет 
лева и нула, 
нула, нула, 

нула стотинки/ 
HavCPU

License Microsoft SQL N/A

278.0000 лв.
/двеста 

седемдесет и 
осем лева и 
нула, нула, 
нула, нула 

стотинки/за 
всеки две vCPU

TV услуга c план TV S включващ 19 бр. канала с права за публично излъчване 
Л/IVACOM Arena, Alfa TV, BNT, BNT 2, BNT World, BOX TV, BULGARIA ON 
AIR, City TV, Evrokom, TVS Monde, Folklor, Kanal 3, Magic TV, Ohota I ribalka, 
TV 1 Russia, TV Evropa, Tyankov TV, VTK, BiT/ no обекти както следва:

Обект Основен 
Приемник/ 

бр.

Допълнителни 
Приемници/ 

бр.

Преференциална 
еднократна 

инсталационна 
такса в лв. без 

ДДС

Преференциален 
месечен 

абонамент в лв. 
без ДДС

Банкя 13 37 8 771.4900 
/осем хиляди 
седемстотин 
седемдесет и 
един лева и 

четири, девет, 
нула, нула 
стотинки/

288.7300 
/двеста 

осемдесет и 
осем лева и 

седем, три, нула, 
нула стотинки/

Момин проход 18 54 7 646.9400 
/седем хиляди 

шестстотин 
четиридесет и 

шест лева и 
девет, четири, 

нула, нула 
стотинки/

410.8500 
/четиристотин и 

десет лева и 
осем, пет, нула, 
нула стотинки/

Поморие 24 71 7 996.8000 543.8 '0 -
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/седем хиляди 
деветстотин 
деветдесет и 

шест лева и осем, 
нула, нула, нула 

стотинки/

/петстотин 
четиридесет и 

три лева и осем, 
нула, нула, нула 

стотинки/

Хисаря 30 87 5 335.3700 
/пет хиляди 

триста тридесет и 
пет лева и три, 

седем, нула, нула 
стотинки/

498.7500 
/четиристотин 
деветдесет и 
осем лева и 

седем, пет, нула, 
нула стотинки/

Вършец 38 112 1 804.2800 
/хиляда 

осемстотин и 
четири лева и 

две, осем, нула, 
нула стотинки/

859.3500 
/осемстотин 

петдесет и девет 
лева и три, пет, 

нула, нула 
стотинки/

Нареченски бани 22 66 4 764.7600 
/четири хиляди 

седемстотин 
шестдесет и 

четири лева и 
седем, шест, 
нула, нула 
стотинки/

502.1500 
/петстотин и два 
лева и едно, пет, 

нула, нула 
стотинки/

Овча могила 13 39 5 631.0800 
/пет хиляди 
шестстотин 

тридесет и един 
лева и нула, осем, 

нула, нула 
стотинки/

296.7300 
/двеста 

деветдесет и 
шест лева и 

седем, три, нула, 
нула стотинки/

Велинград 24 69 3 498.6000 
/три хиляди 

четиристотин 
деветдесет и осем 

лева и шест, 
нула, нула, нула 

стотинки/

535.8000 
/петстотин 

тридесет и пет 
лева и осем, 

нула, нула, нула 
стотинки/

Баните 24 71 8 784.0000 
/осем хиляди 
седемстотин 
осемдесет и 

четири лева и 
нула, нула, нула, 
нула стотинки/

‘401.8000 
/четиристотин и 

един лева и 
осем, нула, нула, 
нула стотинки/

Павел баня 28 82 4 900.0000 
/четири хиляди и 
деветстотин лева 

и нула, нула, 
нула, нула 
стотинки/

574.0ф1а
/nexcToirHj» 

еедемдефет й\ 
четири л*«а и 

нула, нула,\'нул^
1 нула стотп;йки/ '
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Кюстендил 16 46 4 664.8000 
/четири хиляди 

шестстотин 
шестдесет и 

четири лева и 
осем, нула, нула, 
нула стотинки/

357.2000 
/триста петдесет 
и седем лева и 

две, нула, нула, 
нула стотинки/

Баня 18 52 5 400.0000 
/пет хиляди и 
четиристотин 

лева и нула, нула, 
нула, нула 
стотинки/

402.8500 
/четиристотин и 
два лева и осем, 
пет, нула, нула 

стотинки/

Сандански 33 97 5 497.8000 
/пет хиляди 

четиристотин 
деветдесет и 
седем лева и 

осем, нула, нула, 
нула стотинки/

745.2300 
/седемстотин 
четиридесет и 
пет лева и две, 
три, нула, нула 

стотинки/

До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша 
страна и известието за определяне на изпълнител, ще формират обвързващото 
споразумение между двете страни.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим 
гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % от стойността му без 
включен ДДС.

Дата 06/02/2019 год.

Наименование на участника Българска;
компания ЕАД

Име и фамилия на представителя на Веселин Цанов
участника

телекомуникационна

Длъжност Менирж^’' Търгове и упълномощен 
предст^язйтел на Изпълнителния 
дирек'̂ "̂  на БТК ЕАД -  Атанас Илиев
Добре  ̂ :

^ ^  J3 6̂  f)

Подпис а

V-. .СУ ' /

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис - у,Предлагани ценови параметри”!
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