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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 „Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на 

БНР“. 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед ОП-01-214/31.07.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 10.09.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

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

Членове: 1. Спасимира Апостолова – счетоводител в отдел „Счетоводство”; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“. 

 

III. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 

1. Станислав Ангелов Ангелов, упълномощен от Паулина Методиева Григорова – 

пълномощник на изпълнителните директори на „А1 България“ ЕАД. 

 

ІV. Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника, доказал 

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

техническо предложение отговаря на поставените от възложителя условия. 

 

V. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик съдържащ ценовото предложение 

на участника „А1 България“ ЕАД и обяви предложените цени, както следва: 

 

1. Цена за месечна абонаментна такса за 1 бр. (гласова) SIM карта на тарифен план 

1 с включени: неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя, 350 минути за  

разговори към всички национални мрежи и 1 GB високоскоростен мобилен Интернет - 

8.900000 лв. (осем лева и деветдесет стотинки) без ДДС. 

 

2. Цена за месечна абонаментна такса за 1 бр. (гласова) SIM карта на тарифен план 

2 с включени: безплатни разговори в групата на Възложителя,  800 минути за  разговори към 

всички национални мрежи и 5 GB високоскоростен мобилен Интернет - 16.900000 лв. 

(шестнадесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС. 

 

3. Цена за месечна абонаментна такса за 1 бр. (гласова) SIM карта на тарифен план 

3 с включени неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя - 3.500000 лв. (три 

лева и петдесет стотинки) без ДДС. 

 

4. Цена за минута разговор към национални мобилни и фиксирани мрежи, извън 

включените безплатни минути, за тарифен план 1: 
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- цена на минута разговор с абонат в мобилна мрежа на Мобилтел -  0.000000 (нула) 

лева без ДДС. 

 

- цена на минута разговор с абонат в мобилна мрежа на Теленор - 0.020000 лв. (две 

стотинки) без ДДС. 

 

- цена на минута разговор с абонат в мобилна мрежа на БТК – 0.020000 (две стотинки) 

лева без ДДС. 

 

- цена за минута разговор с абонат на всички фиксирани мрежи в Република 

България – 0.001500 (нула цяло, нула, нула, едно, пет, нула, нула) лева без ДДС. 

 

5. Цена за минута разговор към национални мобилни и фиксирани мрежи, извън 

включените безплатни минути, за тарифен план 2: 

- цена на минута разговор с абонат в мобилна мрежа на Мобилтел- 0.000000 (нула) 

лева без ДДС. 

 

- цена на минута разговор с абонат в мобилна мрежа на Теленор - 0.020000 лв. (две 

стотинки) без ДДС. 

 

- цена на минута разговор с абонат в мобилна мрежа на БТК - 0.020000 лв. (нула цяло, 

нула, две, нула, нула, нула) без ДДС. 

 

- цена за минута разговор с абонат на всички фиксирани мрежи в Република 

България - 0.001500 лв. (нула цяло, нула, нула, едно, пет, нула, нула) без ДДС. 

 

6. Цена за 1  бр. SMS към собствена мобилна мрежа за всички тарифни планове - 

0.030000 лв. (три стотинки) без ДДС. 

 

7. Цена за 1  бр. SMS към други национални мобилни мрежи за всички тарифни 

планове - 0.000000 (нула) лева без ДДС. 

 

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

закрито заседание. 

 

VII. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник „А1 

България“ ЕАД, съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 

2 от ЗОП – „ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл” и методика за комплексна оценка на офертите, както 

следва: 

1. Показател К1 „Цена за месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM карта на 

тарифен план 1 с включени: неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя, 350 

минути за разговори към всички национални мрежи и 1 GB високоскоростен мобилен 

Интернет“ – 10 точки. 
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2. Показател К2 „Цена за месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM карта на 

тарифен план 2 с включени: безплатни разговори в групата на Възложителя, 800 минути за  

разговори към всички национални мрежи и 5 GB високоскоростен мобилен Интернет“ – 10 

точки. 

3. Показател К3 „Цена за месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM карта на 

тарифен план 3 с включени неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя“ – 10 

точки. 

4. Показател К4 „Цена за минута разговор към национални мобилни и фиксирани 

мрежи, извън включените безплатни минути, за тарифен план 1“ – 30 точки. 

 

5. Показател К5 „Цена за минута разговор към национални мобилни и фиксирани 

мрежи, извън включените безплатни минути, за тарифен план 2“ - 30 точки. 

 

6. Показател К6 „Цена за 1 бр. SMS към собствена мобилна мрежа за всички тарифни 

планове“ – 5 точки. 

 

7. Показател К7 „Цена за 1 бр. SMS към други национални мобилни мрежи за всички 

тарифни планове“ – 5 точки. 

 

Крайна оценка: К=10 т.+10 т. +10 т. +30 т. +30 т. +5 т. +5 т. =100 точки 

 

Комисията извърши проверка на предложените цени, за тяхното съответствие с 

посочените от Възложителя условия и прогнозните стойности. В хода на извършената 

проверка, комисията констатира, че участниците са подали ценови предложения в 

съответствие с предварително обявените условия. 

 

VIIІ. Класиране на участниците: 

Комисията извърши класиране на участниците както следва: 

 

I-во място „А1 България“ ЕАД с крайна оценка от класирането 100 точки. 

 

IX. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 10.09.2018 г. 

 

 

Комисия: 

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

 

Спасимира Апостолова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


