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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 3883 

 София, 14.11.2017г. 
 

за определяне на изпълнител на обществената поръчка 

 

На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените 
поръчки(ЗОП), отразени резултати в утвърден Доклад № 3883/06.11.2017г., от работата на 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-100/05.10.2017г., да разгледа, оцени и класира 
получените оферти за участие в процедура „публично състезание” за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

мобилна мрежа за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси”, открита с Решение № 3883/12.09.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ и 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00055-2017-0016. 

 

І. О Б Я В Я В А М 

 

класиране на участниците в процедура „публично заседание“ за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа 
за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, съгласно 

обявения критерий  за възлагане „най-ниска цена“ и утвърдената методика за оценка на всяка 
оферта, както следва: 

На първо място офертата на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с 
комплексна оценка – 100,00 (сто) точки; 

На второ място офертата на „Мобилтел” ЕАД с комплексна оценка – 96,56 (деветдесет 
и шест цяло петдесет и шест) точки. 

 

ІI. О П Р Е Д Е Л Я М 

 

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. 

 Мотиви: Участникът „Българска телекомуникационна компания” ЕАД отговаря 

на всички изискванията на ЗОП и на изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в 

обществената поръчка. Офертата на участника е разгледана и оценена съобразно утвърдената 
от възложителя методика за определяне на комплексна оценка на офертата, с най-голям брой 

точки – 100 (сто). 
 

 

ІIІ. О Т С Т Р А Н Я В А М 

 

Участникът „Теленор България” ЕАД на основание чл.107, т. 2, буква „а“, във 

връзка с чл. 177 от ЗОП. 

Мотиви: Участникът „Теленор България” ЕАД:  

1. е представил ЕЕДОП, в който не е попълнена информация в част III, буква „Г”: 



Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” от ЕЕДОП и, 

съгласно раздел III, т. 1.3., т. 2.7. и т. 2.8. от Реда и условията за провеждане на 

процедурата 

2. представеният ЕЕДОП не е подписан от всички лица по чл. 40, ал. 2, т. 4  и т. 8 от 
ППЗОП, в съответствие изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и условията ва възложителя, 

посочени в т. 2.3. от Раздел III. Условия за участие. 
При извършена справка в Регистър Булстат се установи, че като членове на Съвета на 

директорите на „Теленор България” ЕАД са вписани следните лица: Оле Шулстъд, Вергард 

Торесен, Анне Флагщат, Йоханне Хансен и Александра Райх., а като прокуристи: Бранко Баич, 

Петър Мудринич, Брадли Библоу, Владимир Радойчич, Воислав Йованович, Саша Филипович, 

Петър Ного, Сиед Шах. Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП относно личното състояние на участника се отнасят за лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, от което 

следва, че горецитираните лица следва да са разписали ЕЕДОП на участника. 
 С писмо изх. № 4272/12.10.2017г. на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Протокол № 1 

е изпратен на участника „Теленор България” ЕАД, с което комисията му е предоставила 
възможност да представи нов ЕЕДОП и/или друг документ, който да съдържа променена 
и/или допълнена информация, относно буква „Г”: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка” от ЕЕДОП и раздел III, т. 1.3., т. 2.7. и т. 2.8. от Реда и 

условията за провеждане на процедурата, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 2, т. 4  и т. 
8 от ППЗОП – членовете на Съвета на директорите и прокуристите, в съответствие 
изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и условията на възложителя, посочени в т. 2.3. от Раздел 

III. Условия за участие. 
 В законоустановения срок, не са постъпили изисканите с Протокол № 1 допълнителни 

документи, което е констатирано в закрито заседание от комисията 20.10.2017г. и описано в 

Протокол № 2 от 20.10.2017г.  
 С оглед на обстоятелството, че констатираната от комисията нередовност не е 
отстранена в предоставения по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок и на основание чл.107, т. 2, буква 
„а“ от ЗОП във връзка с чл. 177 от ЗОП, участникът „Теленор България” ЕАД се отстранява 
от участие в процедурата, поради това че е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката (Обявлението за обществена поръчка и 

Документацията за участие). 
 На основание чл. 43, ал. 1 и чл. 181, ал. 8 от ЗОП настоящото решение да се изпрати 

на участниците в тридневен срок от издаването му, като в същия ден да се публикува в 

електронната преписка на процедурата в профила на купувача на електронен адрес:  
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/predostavyane-na-

elektronni-sobshhitelni-uslugi-chrez-mobilna-mrezha-za-nuzhdite-na-da-drv/ 

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 7 от ЗОП, Решението може да бъде обжалвано пред 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), в 10-дневен срок от получаването му. 

 

 

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ПЕЕВ  …….... /П/ …..…… 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 

 

 

 


