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П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по резервиране на 

телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР”. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповеди № ОП-01-213/31.07.2018 г. и № 

ОП-01-233/04.09.2018 г. на Генералния директор на БНР се проведе на 10.09.2018 г. от 10:30 

часа в програмно-редакционната сграда на БНР.  

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Константин Райдовски – главен инженер в дирекция „Техника“ – на 

мястото на Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“; 

Членове: 1. Силвия Бояджиева – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

        2. Милен Митев – главен юрисконсулт. 

 

III. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 

1. Ивайло Петьов Арсенов, упълномощен от Веселин Цанов Цанов – пълномощник 

на главния изпълнителен директор на „Българска телекомуникационно компания“ ЕАД. 

 

ІV. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, 

доказали съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и 

чийто технически предложения отговарят на поставените от възложителя условия. 

 

V. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците по реда на постъпване на допуснатите оферти и обяви 

предложената цена, както следва: 

1. Ценово предложение на „А1 България“ ЕАД: 

- Цена на еднократна такса за първоначално активиране на преносната среда, чрез 

която ще се осигури резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и съхранение 

на данни: 1000.00 лева (хиляда лева) без включен ДДС или 1200.00 лева (хиляда и двеста 

лева) с включен ДДС. 

- Цена на месечна абонаментна такса за поддържане работоспособността на 

първоначално активираната и конфигурираната среда и оборудване за осигуряване на 

резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и съхранение на данни: 5900.00 
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лева (пет хиляди и деветстотин лева) без включен ДДС или 7080.00 лева (седем хиляди и 

осемстотин лева) с включен ДДС. 

- Цена на еднократна такса за конфигуриране на оборудването за осигуряване на 

резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и съхранение на данни: 1000 лева 

(хиляда лева) без включен ДДС или 1200 лева (хиляда и двеста лева) с включен ДДС. 

 

2. Ценово предложение на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД: 

- Цена на еднократна такса за първоначално активиране на преносната среда,  чрез 

която ще се осигури резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и съхранение 

на данни:  0.01 лева (нула лева и една стотинка) без включен ДДС или 0.01 лева (нула лева и 

една стотинка) с включен ДДС. 

- Цена на месечна абонаментна такса за поддържане работоспособността на 

първоначално активираната и конфигурираната среда и оборудване за осигуряване на 

резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и съхранение на данни: 5990.00 

лева (пет хиляди деветстотин и деветдесет лева) без включен ДДС или 7188.00 лева (седем 

хиляди сто осемдесет и осем лева) с включен ДДС. 

- Цена на еднократна такса за конфигуриране на оборудването за осигуряване на 

резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и съхранение на данни: 0.01 лева 

(нула лева и една стотинка) без включен ДДС или 0.01 лева (нула лева и една стотинка) с 

включен ДДС. 

 

VІ. След извършване на горните действия, комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

 

VII. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатите участници, 

съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена” и методика за комплексна оценка на офертите, 

както следва: 

1. Оферта на участника „А1 България“ ЕАД 

1.1. Показател „Оценка на предлаганата цена“ (К1) 

1.1.1. Подпоказател „Цена на еднократна такса за първоначално активиране на 

преносната среда, чрез която ще се осигури резервираност на телекомуникационни 

услуги за обмен и съхранение на данни“ (K 1.1) 

                  0.01 

K1.1= 40x ----------- = 0.001 точки 

                1000.00 
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1.1.2. Подпоказател „Цена на месечна абонаментна такса за поддържане 

работоспособността на първоначално активираната и конфигурираната среда и 

оборудване за осигуряване на резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и 

съхранение на данни“ (K 1.2) 

 

                 5900.00   

K1.2= 10x ----------- = 10 точки 

                5900.00 

 

1.1.3. Подпоказател „Цена на еднократна такса за конфигуриране на оборудването 

за осигуряване на резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и съхранение 

на данни“ (К1.3.) 

                  0.01    

K1.3= 50x ----------- = 0.001 точки 

                1000.00 

 

Оценка на предлаганата цена 

К 1 = 0.001 + 10 + 0.001 = 10.002 точки 

 

Комплексна оценка (К ) 

К = 0,6*K1 + 0,4*K2 = 0.6 * 10.002 + 0.4 * 80 = 6,001 + 32 = 38,001 точки 

 

2. Оферта на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

1.1. Показател „Оценка на предлаганата цена“ (К1) 

1.1.1. Подпоказател „Цена на еднократна такса за първоначално активиране на 

преносната среда, чрез която ще се осигури резервираност на телекомуникационни 

услуги за обмен и съхранение на данни“ (K 1.1) 

 

                  0.01 

K1.1= 40x ----------- = 40 точки 

                   0.01 

1.1.2. Подпоказател „Цена на месечна абонаментна такса за поддържане 

работоспособността на първоначално активираната и конфигурираната среда и 

оборудване за осигуряване на резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и 

съхранение на данни“ (K 1.2) 
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        5900.00   

K1.2= 10x ----------- = 9.85 точки 

                5990.00 

2.1.3. Подпоказател „Цена на еднократна такса за конфигуриране на оборудването 

за осигуряване на резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и съхранение 

на данни“ (К1.3.) 

                  0.01    

K1.3= 50x ----------- = 50 точки 

                 0.01    

 

Оценка на предлаганата цена 

К 1 = 40 + 9.85 + 50 = 99.85 точки 

 

Комплексна оценка (К ) 

К = 0,6*K1 + 0,4*K2 =  0.6 * 99.85 + 0.4 * 100 = 59,91 + 40 = 99.91 точки 

 

VIIІ. Класиране на участниците: 

Комисията извърши класиране на участниците както следва: 

 

I-во място „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с крайна оценка от 

класирането 99.91 точки. 

II-во място „А1 България“ ЕАД с крайна оценка от класирането 38,001 точки. 

 

IX. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 11.09.2018 г. 

 

 

Комисия: 

Константин Райдовски:   (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Силвия Бояджиева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


