
П Р О Т О К О Л № 2
за работата на комисията, назначена със Заповед № РД-09-89-2 от 08.02.2019 г., на 
изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН 
ОПЕРАТОР”, обособена позиция № 1 „Предоставяне на услуги по стандарт GSM/UMTS“, 
открита с Решение № РД-09-89-1 от 03.01.2019 г., на изпълнителния директор на „СБР-НК“ 
ЕАД за обществена поръчка с изх. № 39-1 от 03.01.2019 г., и обявление в АОП с № 
886073,публикувано на 07.01.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки.

Офертите на участниците бяха отворени, съгласно обявлението, на 08.02.2019 г. в 
10:00 часа. Действията на комисията са описани в Протокол №1 от 15.02.2019 г., публикуван 
същия ден в Профила на купувача.

На 19.02.2019 г. от 10:00 часа комисия в състав:

Председател: Емил Петров

Членове: Роман Райчев
мл. адв. Елиза Джонева 

Резервни: Заримира Славчева
адв. Симеон Кръстев

-  външен експерт № ВЕ-364, магистър 
Информационни технологии

-  директор Дирекция СД и УС
-  правоспособен юрист
-  счетоводител, оперативен
-  правоспособен юрист

проведе закрито заседание, за да разгледа предложенията на участниците и да оцени 
офертите по всички показатели от методиката, различни от цената.

Разглеждане на предложенията за изпълнение:

Предложение за изпълнение на допуснатия участник „Българска телекомуникационна 
компания ” ЕАД:

1. Техническо предложение по обособена позиция М 1 -  по образец -  оригинал;

За участник „Българска телекомуникационна компания” ЕАД: комисията пристъпи 
към разглеждане на предложението за изпълнение на участника.

Участникът е представил техническо предложение по обособена позиция 1 което 
отговаря на заложените в техническата спецификация изисквания. Участникът, в съответствие 
с техническата спецификация на възложителя и пълното описание на предмета на поръчката от 
документацията за участие е предложил да изпълни всички задължително изискани дейности.

Предложението съдържа и следната, подлежаща на оценка информация:

Подпоказател М - брой безплатни минути към всички национални фиксирани и 
мобилни оператори в РБ общо за всички 343 гласови сим карти - 34300 бр. (словом: тридесет и 
четири хиляди и триста броя), като всяка разговорна линия ще ползва по 100 минути от пакета.

В резултат от прегледа на документите, комисията взе единодушно решение, да допусне 
до оценка предложението на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 
за обособени позиции 1.

След повторен преглед на представените документи и кратко описание на 
предложението на единствения участник, комисията премина към оценка на предложението 
му.



Оценка на техническите предложенията съгласно методиката за оценка.
Оценяването на техническите предложения по обособена позиция № 1 се извършва по 
следните показатели за оценка:

Показател К2 „Специфични условия”, максимален брой точки - 100 т. се изчислява 
по следната формула:

К2=М, където:

Предложени безплатни минути:
Ще се оценява брой предложени безплатни минути месечно общо за всички 

предоставяни разговорни линии (1 СИМ - 1 разговорна линия) за разговори към оператори в 
България. Предложените минути трябва да могат да се използват по 100 на разговорна линия 
.Подпоказател М -  Брой безплатни минути към всички национални фиксирани и 
мобилни оператори в РБ общо за всички 343 гласови сим карти, максимален брой точки -  
100 т. Максималният брой минути, който Възложителят ще оцени е 34 ЗОО.В случай, че има 
предложение с по-голям от 34300 брой минути, то за целите на оценката на предложенията, 
същото се приравнява на 34300.

М = 100 X Мп
М тах

Където:
Мп -  брой предложени безплатни минути към всички национални фиксирани и 

мобилни оператори в РБ от участника, чието предложение се оценява;
Мтах -  най - голям брой предложени безплатни минути към всички национални 

фиксирани и мобилни оператори в РБ.

Ако участник е предложил 0 минути, то той не получава точки по този 
подпоказател.

Предложението на участника „БТК“ ЕАД по подпоказателя „Брой безплатни минути към 
всички национални фиксирани оператори” е 34 300 бр. безплатни минути към всички 
национални фиксирани и мобилни оператори в РБ. Съгласно предварително обявените условия 
„Максималният брой минути, който Възложителят ще оцени е 34 300“ При това условие и 
съобразно указанието че максималният брой минути, който Възложителят ще оцени е 34 300, 
участникът получава 100 точки, тъй като при прилагане на предварително обявения метод за 
оценка чрез предварително обявената формула:

М = 100 X Мп
М тах

За Мтах се прилага най - големия брой предложени безплатни минути към всички национални 
фиксирани оператори, който в случая се явява 34 300, а за Мп се прилага предложения брой 
безплатни минути към всички национални фиксирани оператори, който е 34 300 минути и 
следователно чрез предварително обявената формула:

М = 100 X Мп = 100 X 34300 = 100
М тах 34300



Допускане до отваряне на ценовите предложения:
До отваряне на ценовото предложение по обособена позиция № 1 се допуска участника 

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД

Комисията приключи работата си в 12:00 часа на 19.02.2019 г., което е дата и час на 
съставяне на настоящия протокол.

Комисията взе решение ценовото предложение на участника да бъде отворено на 
25.02.2019 г. от 14:00 ч., за което участникът да бъде уведомен по реда на чл. 57, ал. 3 от 
ППЗОП.

(Емил Петров)

(Роман Райчев)

(мл. адв. Елиза Джонева)


