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П Р О Т О К О Л    № 3 
 

 

I. На 25.10.2017г. в гр. София, на публично заседание в административната сграда на 

Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА 

ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 14.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-100/05.10.2017г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Божков – директор на дирекция ,,Обществени поръчки, продажби 

и информационно осигуряване” –  правоспособен юрист,  
 

и 
 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Цветелина Андонова – главен експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

2. Елисавета Кръстева – главен експерт в отдел „Комуникационно-информационна система 

за управление”, към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

3. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”;  

4. Цветелина Стефанова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

правоспособен юрист; 

 

продължи своята работа в публично заседание с отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения (Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“) на допуснатите до този етап 

участници – „Мобилтел” ЕАД и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в процедура 

„публично състезание” за възлагане обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси”.  

 

На заседанието присъстваха представители на участниците, както следва: 

– Радостина  Валентинова Миленова, с представено пълномощно – „Мобилтел” ЕАД;  

– Анелия Методиева Бачева и Нина Петкова Жекова, с представено пълномощно – 

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД. 

 

На основание чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) комисията не отваря ценовото предложение на предложения за отстраняване участник 

„Теленор България” ЕАД, чиято оферта не отговарят на изискванията на Възложителя. 

 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, същата пристъпи към отварянето на 

ценовите оферти на допуснатите до този етап участниците, както следва:   

 

1. На първо място комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести ценовото предложение на участника „Мобилтел” ЕАД, който предлага цена на стандарти 

GSM/UMTS услуги, както следва: 

– месечна абонаментна такса за 1 SIM карта – 0,0000 лв. (нула лева) без ДДС; 

– месечна цена за ползване под наем на 1 мобилен апарат – 0,0000 лв. (нула лева) без ДДС; 

– цена за една минута разговор в група на ДА ДРВВЗ – 0,0000 лв. (нула лева) без ДДС; 

– цена за една минута разговор към всички национални фиксирани и мобилни оператори в 

РБ и в роуминг към страните от ЕС – 0,0250 лв. (нула цяло нула двадесет и пет лева) без ДДС; 

– цена за 1бр. SMS към всички национални мобилни мрежи на гласова SIM карта и в роуминг 

към страните от ЕС – 0,0000 лв. (нула лева) без ДДС. 
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2. На второ място комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести ценовото предложение на участника  „Българска телекомуникационна компания” 

ЕАД, който предлага цена на стандарти GSM/UMTS услуги, както следва: 

– месечна абонаментна такса за 1 SIM карта – 0,0000 лв. (нула лева) без ДДС; 

– месечна цена за ползване под наем на 1 мобилен апарат – 0,0000 лв. (нула лева) без ДДС; 

– цена за една минута разговор в група на ДА ДРВВЗ – 0,0000 лв. (нула лева) без ДДС; 

– цена за една минута разговор към всички национални фиксирани и мобилни оператори в 

РБ и в роуминг към страните от ЕС – 0,0207 лв. (нула цяло нула двеста и седем лева) без ДДС; 

– цена за 1бр. SMS към всички национални мобилни мрежи на гласова SIM карта и в роуминг 

към страните от ЕС – 0,0000 лв. (нула лева) без ДДС. 

 

II. С това приключи публичната част от заседанието, като комисията продължи своята работа 

в закрито заседание, на което по реда на отваряне на ценовите предложения на участниците извърши 

оценяване на офертите, съгласно обявения критерий ,,най-ниска цена“ по показателите от 

утвърдената методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, както следва:  

 

1. Съгласно ценовото предложение на участника „Мобилтел” ЕАД: 

– по Показател П1, представляващ оценка на предложената месечна абонаментна такса за 1 

SIM карта, с тежест в комплексната оценка 20 %, участникът получава 20 (двадесет) точки; 

– по Показател П2, представляващ оценка на предложената месечна цена за ползване под 

наем на 1 мобилен апарат, с тежест в комплексната оценка 20 %, участникът получава 20 (двадесет) 

точки; 

– по Показател П3, представляващ оценка на предложената цена за една минута разговор в 

група на ДА ДРВВЗ, с тежест в комплексната оценка 20 %, участникът получава 20 (двадесет) точки; 

– по Показател П4, представляващ оценка на предложената цена за една минута разговор към 

всички национални фиксирани и мобилни оператори в РБ и в роуминг към страните от ЕС, с тежест 

в комплексната оценка 20 %, участникът получава 16,56 (шестнадесет цяло петдесет и шест) точки; 

– по Показател П5, представляващ оценка на предложената цена за 1бр. SMS към всички 

национални мобилни мрежи на гласова SIM карта и в роуминг към страните от ЕС, с тежест в 

комплексната оценка 20 %, участникът получава 20 (двадесет) точки; 

Комисията формира обща комплексна оценка на офертата на участника 96,56 (деветдесет и 

шест цяло петдесет и шест) точки, по посочената в методиката формула:  

КО = П1 + П2 + П3 + П4+ П5 

 

2. Съгласно ценовото предложение на участника „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД: 

– по Показател П1, представляващ оценка на предложената месечна абонаментна такса за 1 

SIM карта, с тежест в комплексната оценка 20 %, участникът получава 20 (двадесет) точки; 

– по Показател П2, представляващ оценка на предложената месечна цена за ползване под 

наем на 1 мобилен апарат, с тежест в комплексната оценка 20 %, участникът получава 20 (двадесет) 

точки; 

– по Показател П3, представляващ оценка на предложената цена за една минута разговор в 

група на ДА ДРВВЗ, с тежест в комплексната оценка 20 %, участникът получава 20 (двадесет) точки; 

– по Показател П4, представляващ оценка на предложената цена за една минута разговор към 

всички национални фиксирани и мобилни оператори в РБ и в роуминг към страните от ЕС, с тежест 

в комплексната оценка 20 %, участникът получава 20 (двадесет) точки; 

– по Показател П5, представляващ оценка на предложената цена за 1бр. SMS към всички 

национални мобилни мрежи на гласова SIM карта и в роуминг към страните от ЕС, с тежест в 

комплексната оценка 20 %, участникът получава 20 (двадесет) точки; 

Комисията формира обща комплексна оценка на офертата на участника 100,00 (сто) точки, 

по посочената в методиката формула:  

КО = П1 + П2 + П3 + П4+ П5 
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Комплексната оценка и оценките по показателите са изложени в Приложение № 1 към 

настоящия протокол. 

 

Във връзка с гореизложеното, комисията извърши класиране на допуснатите оферти, 

съгласно утвърдената методика, на база получената комплексна оценка за всяка оферта, както 

следва: 

1. На първо място офертата на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с 

комплексна оценка – 100,00 (сто) точки; 

2.  На второ място офертата на „Мобилтел” ЕАД с комплексна оценка – 96,56 (деветдесет и 

шест цяло петдесет и шест) точки. 

 

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за 

изпълнител на обществена поръчка, с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, класирания на първо място участник „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД. 

 

 

 

 

Председател: ……… /П/ ………. 

/ Радослав Божков / 

  

                                                                                                                 Членове:  ……… /П/ ………. 

/ Цветелина Андонова / 

 

                                                                                                                                   ……… /П/ ………. 

/ Елисавета Кръстева / 

 

……… /П/ ………. 

/ Милада Георгиева / 
 

……… /П/ ………. 

/ Цветелина Стефанова /


