
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 в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН 
ОПЕРАТОР”, обособена позиция № 3 „Предоставяне на услуги за предаване на данни“, 
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 14:15 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 3 -п о  образец -  оригинал;

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

От прегледа на представените документи комисията установи и единодушно реши, че 
предложението на участника отговаря на предварително обявените изисквания от 
възложителя, посочени в Техническите спецификации и същото се допуска до оценяване.

Оценка по техническите показатели от методиката:
Съгласно предварително обявения метод за оценка на техническите предложения, от 
Възложителя са въведени точни и ясни указания, които да бъдат следвани от Комисията. От 
тази гледна точка се изследва предложението на участника „Българска телекомуникационна 
компания“ ЕАД.

От прегледа на предложението се установи, че участникът е построил предложението 
си, като за всяко едно поставено изискване в „Технически спецификации“ е декларирал 
изпълнение. Допълнително, участникът е добавил информация, касаеща организацията на



работа и методологията за реакция и отстраняване на проблеми, включваща дейности и 
поддейности, предвидени за изпълнение за целите на услугите от обхвата на поръчката и за 
осигуряване на необходимите функционалности, включително такива, които кандидатът 
предвижда да изпълнява и изпълнява при заявяване на проблем от страна на Възложителя, 
касаещ предоставяне, в която не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а 
са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на 
последователността, технологията и/или други факти, имащи отношение. Констатира се, че 
са предоставени структурни схеми на мрежата и подробно описание на технология на 
обслужването, която недвусмислено посочва конкретния вид дейност и конкретно 
предложение за изпълнение на всяко изискване на Възложителя по начин, по който същият 
индивидуализира предвидените видове дейности и изяснява подхода на работа и съдържа 
логически свързано описание на всяка стъпка от процеса, за който се отнася. От гледна точка 
на методиката за оценка на предложенията, не е възможно оценката на конкретното 
предложение да се извърши единствено и само въз основа наличието или не на 
информационната част към предложението на зшастника. Въз основа на всички констатации 
на комисията, предложението на участника „БТК“ ЕАД по подпоказател „Концепция за 
изпълнение“ се определя с качеството на съдържащо предложена техническа концепция за 
изпълнение, включваща информация за предвидената организация на работа и методология 
за реакция и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, за което участникът 
получава 50 точки съгласно предварително обявения от Възложителя метод за оценка.

При предварително обявените условия се разгледа предложението на участника 
„БТК“ ЕАД и по подпоказателя „Технология за предоставяне на услугите“. За целта 
предложението се изследва за наличие на „информация за предвидената технология за 
предоставяне на всички посочени в Приложение № 3 услуги и марката и модела на 
оборудването, което ще се монтира в сградите на Възложителя“, което не се ограничава 
единствено до простото изброяване по точки, а са добавени допълнителни поясняващи 
текстове, свързани с обстойно описание на факти, имащи отношение към наличие на 
изградена инфраструктура до локациите, на които ще се предоставят услугите от обхвата на 
поръчката и/или номера на разрешителни за строеж и или договори за пренает ресурс. В тази 
връзка се установи, че участникът е предоставил информация за типа на ползваното 
оборудване за предоставяне на услугите, ползвания вид на кабела, чрез който се изгражда 
изцяло наземна кабелна мрежа за всички посочени адреси в „Приложение № 3 от 
Техническите спецификации“. Допълнително е предоставена информация за наличната 
изградена кабелна инфраструктура до адресите в обхвата на поръчката. Доколкото в случая 
участникът е предоставил информация за налична изградена кабелна инфраструктура, 
предопределяща избраната технология за предоставяне на услугите технологично, то от 
гледна точка на предварително обявения метод за оценка на предложенията, при 
„предложено използване на изцяло наземна кабелна мрежа за предоставяне на всички 
посочени в Списък - Приложение 3 услуги“ адреси, участникът следва да получи 50 
точки. Съгласно предварително обявения метод за оценка и указания, в техническото си 
предложение участниците следва да предоставят информация за предвидената технология за



предоставяне на всички посочени в Приложение № 3 услуги и марката и модела на 
оборудването, което ще се монтира в сградите на Възложителя. Следователно, тъй като е 
налична информация в предложението на участника за налична изградена инфраструктура, 
предоставена е информация за предвидената технология за предоставяне на всички посочени 
в Приложение № 3 услуги и марката и модела на оборудването, което ще се монтира в 
сградите на Възложителя, включително особености на ползваната медия, в случая кабелни 
съоръжения с описание на тип кабел, ползван подход, което не се ограничава единствено до 
простото изброяване по точки, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 
факти, като ползвана канална мрежа, трасе до технологичен възел, законност съгласно ЗУТ 
на съоръжението, които имат отношение към удостоверяване на наличие на изградена 
инфраструктура до локациите, на които ще се предоставят услугите от обхвата на поръчката, 
информация за въвеждане в експлоатация на ползваните кабелни съоръжения и оборудване, 
то и предложението може да се окачестви като предложено използване на изцяло наземна 
кабелна мрежа за предоставяне на всички посочени в Списък - Приложение № 3 услуги, 
заради което по подпоказателя „Технология за предоставяне на услугите“ участникът 
получава 50 точки съгласно предварително обявения от Възложителя метод за оценка.

Съгласно оценките по двата подпоказателя, по показател „Техническо предложение“ 
Отп, предложението на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД се 
определя по формулата: Отп = Отхнв + Отпу = 50+50=100 точки.

Допускане до отваряне на ценовите предложения:
До отваряне на ценовото предложение по обособена позиция № 3 се допуска 

единственият участник „ Българска телекомуникационна компания” ЕАД.

Комисията приключи работата си в 16:00 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 д^бъде уведомен по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

К О М И С И Я :
Председател:----

Членове:

/ // //

(Емил Петров)

(Роман Райчев)

(мл. адв. Елиза Джонева)


