УТВЪРЖДАВАМ:
РУМЕН ИВАНОВ:
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.
дата: 27.12.2019 г.

П Р О Т ОК ОЛ
на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
На 27.12.2019 г., в 10:00 часа, в стая № 214, в сградата Община Сливен, бул. „Цар Освободител”
№ 1, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД 15 - 3159/27.12.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г., със задача: разглеждане и оценка на получените оферти за обществена поръчка, по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП,
възложена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява, с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна
мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги
чрез фиксирана телефонна мрежа”, обявена с обява изх. № 1200 - 746/09.12.2019 г., в състав:
Председател: Валя Радева – Секретар на Община Сливен
и членове:
1. инж. Валентин Георгиев – началник-отдел ИО, Община Сливен
2. Георги Торлаков – старши експерт отдел ИО, Община Сливен
3. Елеонора Мавродиева – юрисконсулт, при отдел ПНО, Община Сливен
4. инж. Гинка Тужарова – началник отдел ОП, Община Сливен
В определения от Възложителя срок – 19.12.2019 г., 17:00 часа удължен до 23.12.2019 г., 17:00
часа (Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти изх. № 1200 –
776/20.12.2019 г.) за обществената поръчка с горепосочения предмет е получена 1 (една) оферта от
следния участник:
1. „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК), гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115и, Хермес парк – София, сграда А, VIVACOM, Централен офис, вх. № 4702 1233/19.12.2019 г., 13:10 часа
След получаване на офертата всички членове на комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП подписаха и представиха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Комисията
извърши проверка за присъствие на лица по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и установи, че на заседанието не
присъстват такива.
След първоначално разглеждане на офертата комисията се увери, че е представена в запечатана,
непрозрачна опаковка (плик), върху който освен наименованието на участника са посочени: адрес за
кореспонденция, телефон, факс, e-mail и наименование предмета на поръчката. Отбелязани са също
входящ номер, дата и час на получаване в общината.
Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение, с което завърши публичната част на
заседанието.
Комисията реши приложените в офертата документи да бъдат сравнени с изискуемите от Възложителя, след което да бъде оценена по методиката описана в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
След проверка на приложените в офертата документи комисията установи, следното:
1. „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК), гр. София
Съгласно приложения Списък на документите същите са налице. Офертата на участника съдържа
всички документи, посочени в обявата.
Комисията констатира, че съгласно представените документи за обществената поръчка офертата
на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
Участникът „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК), гр. София е направил следните предложения:
І. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие:
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1. Брой включени минути за национални разговори извън мрежата на участника за една СИМ
карта - 10 (десет) минути;
2. Брой включени минути за национални разговори в мрежата на участника за една СИМ карта –
44 640 (четиридесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет) брой;
3. Тарифиране на разговорите - 1 (една) секунди, след първоначалния период на тарифиране от
30 секунди;
4. Месечна абонаментна такса за една СИМ карта - 0,0000 лева (нула цяло нула, нула, нула, нула
лева) без ДДС, 0,0000 лева (нула цяло нула, нула, нула, нула лева) с ДДС;
5. Единична цена на минута разговор към абонати на мобилната мрежа на БТК ЕАД (Цбткм) –
0,0000 лева (нула цяло нула, нула, нула, нула лева) без ДДС, 0,0000 лева (нула цяло нула, нула, нула,
нула лева) с ДДС;
6. Единична цена на минута разговор към абонати на мобилната мрежа на А1 ЕАД ЕАД
(Цмтелм) – 0,0480 лева (нула цяло нула, четири, осем, нула лева) без ДДС, 0,0576 лева (нула цяло нула,
пет, седем, шест лева) с ДДС;
7. Единична цена на минута разговор към абонати на мобилната мрежа на Теленор България
ЕАД (Цтбм) – 0,0480 лева (нула цяло нула, четири, осем, нула лева) без ДДС, 0,0576 лева (нула цяло
нула, пет, седем, шест лева) с ДДС;
8. Единична цена на минута разговор към абонат на фиксирана мрежа в РБ (Цфм) – 0,0230 лева
(нула цяло нула, две, три, нула лева) без ДДС, 0,0276 лева (нула цяло нула, две, седем, шест лева) с
ДДС.
ІІ. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа:
1. Брой включени минути за национални разговори – 16 000 (шестнадесет хиляди) брой;
2. Тарифиране на разговорите - 1 (една) секунди, след първоначалния период на тарифиране от
60 секунди;
3. Месечна абонаментна такса за всички услуги посочени в Таблица 1, от Техническо задание
Приложение № 1 – 1 467,5000 лева (хиляда четиристотин шестдесет и седем цяло пет, нула, нула, нула
лева) без ДДС, 1 761,0000 лева (хиляда седемстотин шестдесет и едно цялонула, нула, нула, нула лева)
с ДДС;
4. Единична цена на минута разговор към абонати на фиксираната мрежа на БТК ЕАД (Цбткф) –
0,0000 лева (нула цяло нула, нула, нула, нула лева) без ДДС, 0,0000 лева (нула цяло нула, нула, нула,
нула лева) с ДДС;
5.Единична цена на минута разговор към абонати на фиксираната мрежа на А1 ЕАД (Цмтелф) –
0,0015 лева (нула цяло нула, нула, едно, пет лева) без ДДС, 0,0018 лева (нула цяло нула, нула, едно,
осем шест лева) с ДДС;
6.Единична цена на минута разговор към абонати на фиксираната мрежа на Теленор България
ЕАД (Цтбф) – 0,0015 лева (нула цяло нула, нула, едно, пет лева) без ДДС, 0,0018 лева (нула цяло нула,
нула, едно, осем шест лева) с ДДС;
7. Единична цена на минута разговор към абонат на друга фиксирана мрежа в РБ (Цдф) – 0,0015
лева (нула цяло нула, нула, едно, пет лева) без ДДС, 0,0018 лева (нула цяло нула, нула, едно, осем шест
лева) с ДДС;
8. Единична цена на минута разговор към абонати на мобилната мрежа на БТК ЕАД (Цбткм) –
0,0140 лева (нула цяло нула, едно, четири, нула лева) без ДДС, 0,0168 лева (нула цяло нула, едно, шест,
осем лева) с ДДС;
9.Единична цена на минута разговор към абонати на мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД ЕАД
(Цмтелм) – 0,0570 лева (нула цяло нула, пет, седем, нула лева) без ДДС, 0,0684 лева (нула цяло нула,
шест, осем, четири лева) с ДДС;
10.Единична цена на минута разговор към абонати на мобилната мрежа на Теленор България
ЕАД (Цтбм) – 0,0570 лева (нула цяло нула, пет, седем, нула лева) без ДДС, 0,0684 лева (нула цяло нула, шест, осем, четири лева) с ДДС;
11.Цена на първоначална такса за активиране на услугите – 0,0000 лева (нула цяло нула, нула,
нула, нула лева) без ДДС, 0,0000 лева (нула цяло нула, нула, нула, нула лева) с ДДС.
2.Оценяването на офертата бе извършено по критерия за възлагане: „Оптимално съотношение качество/цена” въз основа на: „Цена и качествени показатели”.
Показатели за оценка:
За Км - оценката на предложението за предоставяне на мобилни услуги:
Име: Показател К1 – „Месечна абонаментна такса за една СИМ карта“
Тежест: 30
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Участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса за една СИМ карта, получава максимален брой точки (30 т.), а всеки следващ участник получава с 10 т. по-малко.
Име: Показател К2 – „Цена на минута разговор (на минута – към: абонати в мрежата на
участника, абонати на други мобилни мрежи в РБ, абонат от корпоративна група и абонат на
фиксирана мрежа в РБ)“ Тежест: 35
Показателят е съобразен с профила на потребление на Възложителя. Участниците предлагат единични цени по следните направления:
-към абонати на мобилната мрежа на БТК ЕАД (Цбткм);
-към абонати на мобилната мрежа на А1 ЕАД (ЦА1м);
-към абонати на мобилната мрежа на Теленор България ЕАД(Цтбм);
-към абонат на фиксирана мрежа в РБ (Цфм).
Предлаганите цени следва да са с точност до четвърти знак след десетичната запетая и не по
ниски от регламентираните за разходоориентирани цени за периода 2016 г. – 2020 г. от КРС с решения
550 и 585 от 2016 година.
Комисията изчислява цената на участника, чието предложение се разглежда по следната формула:
К2n=73.00%*Цбткм+12.00%*ЦА1м+9.00%*Цтбм+6.00%*Цфм
Участник за когото е изчислена най-ниската цена на минута национален разговор, получава максимален брой точки (35 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.
Име: Показател К3 – „Брой включени минути за национални разговори извън мрежата на
участника за една СИМ карта“ Тежест: 20
Участник предложил 10 или повече включени минути за една СИМ карта, получава максимален
брой точки (20 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.
Име: Показател K4 – „Брой включени минути за национални разговори в мрежата на участника за една СИМ карта“ Тежест: 10
Участник предложил 44640 или повече включени минути за една СИМ карта, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 3 т. по-малко.
Име: Показател К5 – „Тарифиране на разговорите“
Тежест: 5
Участник предложил тарифиране на разговорите (след първоначалния период на тарифиране от
30 секунди) от 1 секунда или по-малко, получава максимален брой точки (5 т.), а всеки следващ участник получава с 2 т. по-малко.
Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до четвъртия знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на Км е 100 точки.
Км се изчислява по формулата:
Км = К1 + К2 + К3 + К4 + К5
За Кф - оценката на предложението за предоставяне на фиксираните услуги:
Име: Показател К1 - „Месечна абонаментна такса за всички услуги посочени в Технически спецификации – Приложение № 1”
Тежест: 15
Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 1 500 лв., получава максимален брой точки (15 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко..
Показател К2 – „Цена на минута разговор с абонати на мобилни мрежи в РБ“ Тежест: 20
Показателят е съобразен с профила на потребление на Възложителя. Участниците предлагат единични цени по следните направления:
-към абонати на фиксираната мрежа на БТК ЕАД (Цбткф);
-към абонати на фиксираната мрежа на А1 ЕАД (ЦА1ф);
-към абонати на фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД (Цтбф);
-към абонат на друга фиксирана мрежа в РБ (Цдф);
-към абонати на мобилната мрежа на БТК ЕАД (Цбткм);
-към абонати на мобилната мрежа на А1 ЕАД (ЦА1м);
-към абонати на мобилната мрежа на Теленор България ЕАД (Цтбм).
Предлаганите цени следва да са с точност до четвърти знак след десетичната запетая и не по
ниски от регламентираните за разходоориентирани цени за периода 2016 г. – 2020 г. от КРС с решения
550 и 585 от 2016 година
Комисията изчислява цената на участника, чието предложение се разглежда по следната формула:
К2n=92.36%*Цбткф + 2.52%*ЦА1ф + 0.52%*Цтбф + 0.34%*Цдф + 2.91%*Цбткм+ 0.89%*ЦА1м + 0.46%*Цтбм
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Участник за когото е изчислена най-ниската цена на минута национален разговор, получава максимален брой точки (20 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.
Име: Показател К3 – „Брой включени минути за национални разговори“ Тежест: 20
Участник предложил 16 000 или повече включени минути, получава максимален брой точки (20
т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.
Име: Показател K4 – „Първоначална такса за активиране на услугите“ Тежест: 20
Участник предложил най-ниската първоначална такса за активиране на услугите, получава максимален брой точки (20 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.
Име: Показател К5 – „Тарифиране на разговорите“
Тежест: 25
Участник предложил тарифиране на разговорите (след първоначалния период на тарифиране от
60 секунди) от 1 секунда, получава максимален брой точки (25 т.), а всеки следващ участник получава
с 2 т. по- малко.
Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до четвъртия знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на Кф е 100 точки.
Кф се изчислява по формулата:
Кф = К1+K2+K3+К4+К5
Комплексната оценка К се изчислява по следната формула:
К= Км*0,5 + Кф*0,5, където:
Км е оценката на предложението за предоставяне на мобилни услуги
Кф е оценката на предложението за предоставяне на фиксираните услуги
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение. Максималната стойност
на комплексната оценка К е 100 точки. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на
получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил найвисока оценка К на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти за обществената поръчка са равни се прилага чл. 58 от ППЗОП.Участникът, класиран от комисията на първо
място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
3. Комплексна оценка:
3.1. „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК), гр. София
Показател К1 - „Месечна абонаментна такса за една СИМ карта” - 30 точки
Показател К2 – „Цена на минута разговор (на минута – към: абонати в мрежата на участника, абонати на други мобилни мрежи в РБ, абонат от корпоративна група и абонат на фиксирана мрежа в РБ)“ – 35 точки
К2n=73.00%*Цбткм+12.00%*ЦА1м+9.00%*Цтбм+6.00%*Цфм
К2n=73.00%*0 + 12.00%*0,0480 + 9.00%*0,0480 + 6.00%*0,0276
К2n = 0,0000 + 0,0058 + 0,0043 + 0,0017
К2n =0,0118
Показател К3 – „Брой включени минути за национални разговори извън мрежата на
участника за една СИМ карта“ – 20 точки
Показател K4 – „Брой включени минути за национални разговори в мрежата на участника за една СИМ карта“ – 10 точки
Показател К5 – „Тарифиране на разговорите“ – 5 точки
Км = К1 + К2 + К3 + К4 + К5
Км = 30 + 35 + 20 + 10 + 5
Км = 100 точки
За Кф - оценката на предложението за предоставяне на фиксираните услуги:
Показател К1 - „Месечна абонаментна такса за всички услуги посочени в Таблица 1, от
Техническата спецификация Приложение № 1” – 15 точки
Показател К2 – „Цена на минута разговор с абонати на мобилни мрежи в РБ“ - 20
К2n=92.36%*Цбткф + 2.52%*ЦА1ф + 0.52%*Цтбф + 0.34%*Цдф + 2.91%*Цбткм+ 0.89%*ЦА1м +
0.46%*Цтбм
К2n= 92.36%*0 + 2.52%*0,0015 + 0.52%*0,0015 + 0.34%*0,0015 + 2.91%*0,0140 +
0.89%*0,0570 + 0.46%*0,0570
К2n = 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0004 + 0,0005 + 0,0003
К2n = 0,0012
Показател К3 – „Брой включени минути за национални разговори“ - 20 точки
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Показател K4 – „Първоначална такса за активиране на услугите“ – 20 точки
Име: Показател К5 – „Тарифиране на разговорите“ – 25 точки
Кф = К1+K2+K3+К4+К5
Кф = 15+20+20+20+25
Кф = 100 точки
К= Км*0,5 + Кф*0,5
К= 100 * 0,5 + 100* 0,5
К= 50 + 50
К= 100 точки
След разглеждане на получените резултати от оценяването, комисията извърши следното класиране:
1.Първо място: „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК), гр. София –
100,00 точки
Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получената оферта, за обществената поръчка комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, обявена с обява изх. № 1200 - 746/09.12.2019 г., с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни
услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”:
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК), гр. София.
Настоящият протокол се представи на Възложителя, за утвърждаване, съгласно чл. 194,
ал. 4 от ЗОП на 27.12.2019 г.
Комисия:
Председател:
Валя Радева
членове:
1.
инж. Валентин Георгиев
2.
Георги Торлаков
3.
Елеонора Мавродиева
4.
инж. Гинка Тужарова
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ИВАНОВ
Заместник–кмет на община Сливен
съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от
25.08.2016 г.
получил протокола на 27.12.2019 г.

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/69 и ЗЗЛД
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