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на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 

                                            

КРАСИМИРА НЕЧЕВА 

                                                                                                         Главен секретар  

                                                                                                                             (упълномощено лице, съгласно  

 Заповед № Т-РД-16-187/09.05.2017 г.  

 на министъра на туризма)  

 

                                                                                 

П Р О Т О К О Л   

 

от работата на комисия от длъжностни лица, назначена със Заповед № Т-РД-16-135/02.05.2018 

г. на главния секретар на Министерство на туризма, за получаване, разглеждане и оценка на 

офертите в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез Обява за събиране на оферти по 

реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Предоставяне 

на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа 

по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в 

това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“, с номер в Регистъра 

на обществените поръчки в Министерство на туризма - 07-18-021 

 

I. Публично заседание на назначената комисия от длъжностни лица:  

 

На 02.05.2018 г., 1100 часа, в заседателната зала на административната сграда на 

Министерство на туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна” № 1, на основание чл.  97, 

ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се проведе 

публично заседание на комисията от длъжностни лица за разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за участие в обществената поръчка. Комисията заседава в следния състав, 

съгласно Заповед № Т-РД-16-135/02.05.2018 г. на главния секретар на Министерство на 

туризма: 

 

Председател:  

http://www.tourism.government.bg/
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Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 

Членове:  

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 

 

На заседанието на комисията, на основание 97, ал. 3 от ППЗОП, не присъстваха 

представители на участника в обществената поръчка.  

 

Обществената поръчка се провежда на основание Докладна записка № Т-93-00-

1079/10.04.2018 г. на Ивелин Славов, директор на дирекция „Административно-правно 

обслужване и човешки ресурси“. На основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 

2 от ЗОП възлагането на обществената поръчка е открито с публикуване в Профила на 

купувача - http://profilnakupuvacha.com/1701,12298, на Обява за събиране на оферти с изх. № Т-

РД-27-44/16.04.2018 г. на главния секретар на Министерство на туризма (наричана за краткост 

„обява“), ведно с документация към нея. В Регистъра на обществените поръчки при Агенцията 

по обществени поръчки е публикувана под ID 9074993/16.04.2018 г. „Информация за 

публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 

ЗОП“. В обявата е определен краен срок за получаване на оферти за участие в поръчката, а 

именно: 23.04.2018 г., 1730 часа.   

 

В указания срок, съгласно Входящия регистър на получените оферти за участие в 

поръчката, е депозирана 1 (една) оферта, както следва: 

 Оферта на „Мобилтел” ЕАД – подадена на 23.04.2018 г., 1457  часа, с вх. № T-26-00-

42/23.04.2018 г. 

 

Във връзка с чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти, определен в 

Обявата, е удължен до 30.04.2018 г, 1730 часа, чрез публикувани в Профила на купувача 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и Съобщение с 

изх. № Т-92-00-330/24.04.2018 г. на главния секретар на Министерство на туризма. Датата и 

часът на отваряне на офертите са променени на 02.05.2018 г., 1100 часа. В указания срок, 

съгласно Регистъра на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка не е 

депозирана нито една оферта. 

  

 Председателят и членовете на комисията, след получаване и запознаване с Регистъра на 

участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка, подписаха декларация по чл. 

103, ал. 2 от ЗОП, след което комисията пристъпи към работа. 

http://profilnakupuvacha.com/1701,12298
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След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията притъпи към 

отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в офертата на участника. Офертата на 

участника е представена е представена съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното 

съдържание. При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, председателят и двамата 

членове на комисията подписаха съдържащите се в опаковката на офертата техническо и 

ценово предложение, след което комисията взе решение да продължи своята работа на 

следващо, закрито заседание. 

 

II. Закрито заседание на назначената комисия за разглеждане, оценка и класиране 

на офертите за участие в обществената поръчка: 

 

На 02.05.2018 г., 1300 часа, се проведе закрито заседание на комисията за разглеждане, 

оценка и класиране на получените оферти за участие в обществената поръчка, като комисията 

заседава в състав, съгласно Заповед № Т-РД-16-135/02.05.2018 г. на главния секретар на 

Министерство на туризма: 

 

Председател:  

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 

Членове:  

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 

 

Работата на комисията протече при следния дневен ред:  

1. Проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията на 

Възложителя, заложени в Обявата и документацията към нея; 

2. Разглеждане и оценка на техническото предложение на допуснатия участник; 

3. Разглеждане и оценка на ценовото предложение на допуснатия участник; 

4. Комплексна оценка на офертата и класиране на участника.  

 

По т. 1: Проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията на 

Възложителя, заложени в Обявата и документацията към нея:     
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 Участник „Мобилтел” ЕАД е представил: Опис на документите и 

информацията, представени в офертата, изготвен по образец № 1 от документацията към 

Обявата; Попълнен и електронно подписан еЕЕДОП, изготвен по образец № 2 от 

документацията към Обявата; Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП; Нотариално заверено 

пълномощно от Александър Василев Димитров и Младен Маркоски за упълномощаване; 

Нотариално заверено пълномощно от Паулина Методиева Григорова за преупълномощаване; 

Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по Образец № 3 

от документацията към Обявата, ведно с приложения; Ценово предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, изготвено по Образец № 4 от документацията към Обявата, ведно с 

приложения. 

След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, комисията 

намира, че офертата на участника „Мобилтел“ ЕАД съответства на изискванията и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя, подробно описани в обявата и документацията към нея.  

С оглед на така изложеното офертата на участника „Мобилтел“ ЕАД следва да бъде 

допусната до разглеждане и оценка на техническото предложение. 

 

По т. 2: Разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник за 

съответствие със заложените изисквания и оценка по показaтел Кк „Качествени 

показатели“: 

 

 Участник „Мобилтел“ ЕАД е представил Tехническо предложение, изготвено по 

образеца на Приложение № 3 от документацията към обявата. В него участникът е включил 

конкретни (потвърждаващи) предложения съгласно изискванията на възложителя, 

допълнителни бонуси към офертата и преференциални условия, предоставени от оператора на 

възложителя. Участникът е предложил 44 640 безплатни минути извън корпоративна група за 

една SIM карта към всички мобилни и фиксирани оператори и 30% отстъпка за закупуване на 

GSM апарати и други мобилни устройства от актуалната ценова листа на оператора. 

 

 Комисията извърши оценка на участника по показател Кк „Качествени показатели“, 

съгласно утвърдената в документацията и образците и приложенията към нея методика за 

оценка на офертите за участие в поръчката при прилагане на критерий за възлагане 

„Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на 

показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“, 

както следва: 

 

 По подпоказател КТ1: Безплатни минути извън корпоративната група към 
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всички мобилни и фиксирани оператори в България важат за всяка 1 SIM: 

 Участник, предложил 44 640 бр., получава максимален брой точки (50 т.), а всеки 

участник предложил по-малък брой минути от 44 640 бр., получава с 50% по-малко 

точки (25 т.). 

 Максималният брой безплатни минути за една SIM карта, които участника е предложил, 

е 44 640 бр., получена при прилагане на формулата, утвърдена в документацията и образците 

и приложенията към нея, респективно участникът получава 50 т.  

 

 По подпоказател КТ2: Процент отстъпка за закупуване на GSM апарати и други 

мобилни устройства от актуалната ценова листа на оператор:  

 Участник, предложил отстъпка над 30% включително, получава максимален брой 

точки (25 т.), а всеки участник предложил по-малка отстъпка, получава с 50% по-малко 

точки (12,5 т.). 

 Отстъпката, предложена от участника, е 30%, респективно участникът получава 25 т. 

 

 По подпоказател КТ3: Web базирано приложение за on-line управление на 

услугите: 

Участникът, притежаващ Web базирано приложение за on-line управление на 

услугите, което удовлетворява максимално нуждите на възложителя, получава 

максимален брой точки (25 т.), а всеки следващ участник, представил по-неизгодно 

предложение, получава с 50% по-малко точки (12,5 т.). 

„Мобилтел“ ЕАД е предложил подробна презентация на разработеното Web базирано 

приложение за on-line управление на услугите на клиентите с фиксиран ангажимент, същото 

да бъде с непрекъсваем достъп и гарантирана поддръжка, в интерес на потенциалния клиент. 

В допълнение, участникът е предоставил линк към приложението, с право на достъп (парола) 

за възможност за тестване на услугата, както и линк с видео презентация, което дава 

допълнителна информация за функционалните му характеристики. В съответствие с 

методиката за оценяване, неразделна част от документацията по настоящата процедура, 

участникът получава 25 т.   

 

   С оглед на гореизложеното и след прилагане на утвърдената от възложителя методика за 

оценка на показател Кк „Качествени показатели“, участникът получава по същия 100 т.  

 

Кк = КТ1 + КТ2 + КТ3 = 50 + 25 + 25 = 100 т. 

 

По т. 3: Разглеждане и оценка на ценовото предложение на допуснатия участник:    
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 Участникът „Мобилтел“ ЕАД е предложил следното Ценово предложение: 

 

Цена на услуги без ДДС: 

1. Месечна абонаментна такса за 1 бр. SIM карта с включен неограничен достъп до интернет, 

от който 5 GB на максимална скорост:                                 16, 00 лв. 

2. Цена на минута национален разговор към всички мрежи в страната:    0, 0064 лв. 

3. Цена на минута за изходящ международен разговор:                      0, 00 лв. 

4. Цена на минута за входящи разговори в роуминг за страни извън Европейски съюз: 0, 00 лв. 

5. Цена на минута за изходящи разговори в роуминг за страни извън Европейски съюз: 0, 00 лв. 

6. Цена на 1 SMS към всички национални мрежи и в роуминг в ЕС /средно-аритметична 

стойност между цена на един SMS към всички национални мрежи и цена на един SMS в 

роуминг в ЕС/ 

- цена на един SMS към всички национални мрежи:           0, 00 лв. 

- цена на един SMS в роуминг в ЕС:                                                                                      0, 00 лв. 

7. Цена на един SMS в роуминг извън ЕС:                                                                            0, 00 лв. 

8. Цена на един международен SMS:                                                                                     0, 00 лв. 

 

Комисията извърши оценка на участника по показател Кц: Цена, съгласно утвърдената в 

Обявата и документацията към нея методика за оценка на офертите за участие в поръчката при 

прилагане на критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява 

въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с 

предмета на обществената поръчка“, както следва: 

 

 По подпоказател КЦ1: Месечна абонаментна такса за 1 бр. SIM карта с включен 

неограничен достъп до интернет, от който 5 GB на максимална скорост участникът 

получава 30 т.  

 Участник, предложил месечна абонаментна такса до 18,00 лв. включително, 

получава максимален брой точки (30 т.), а всеки участник предложил по-висока цена от 

18,00 лв., получава с 50% по-малко точки (15 т.). 

 

 По подпоказател КЦ2: Цена на минута национален разговор към всички мрежи 

в страната – Цмн участникът получава 25 т. 

 Участник, предложил най-ниска стойност на Цмн, получава максимален брой 

точки (25 т.), а всеки следващ участник, предложил по-висока стойност на Цмн от 

предходния участник, получава с 50% по-малко точки от предходния участник. 
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 По подпоказател КЦ3: Цена на минута за изходящ международен разговор 

участникът получава 10 т. 

 Участник, предложил цена от 0,00 лв./мин., получава максимален брой точки (10 

т.), а всеки участник предложил по-висока цена от 0,00 лв./мин., получава с 50% по-малко 

точки (5 т.). 

 

 По подпоказател КЦ4: Цена на минута за входящи разговори в роуминг за страни 

извън Европейски Съюз участникът получава 10 т. 

 Участник предложил цена от 0,00 лв./мин. включително, получава максимален брой 

точки (10 т.), а всеки участник, предложил по-висока цена от 0,00 лв./мин., получава с 

50% по-малко точки (5 т.). 

 

 По подпоказател КЦ5: Цена на минута за изходящи разговори в роуминг за 

страни извън Европейски Съюз участникът получава 10 т. 

 Участник предложил цена от 0,00 лв./мин. включително, получава максимален брой 

точки (10 т.), а всеки участник, предложил по-висока цена от 0,00 лв./мин., получава с 

50% по-малко точки (5 т.). 

 

 По подпоказател КЦ6: Цена на 1 SMS към всички национални мрежи и в роуминг 

в ЕС участникът получава 5 т. 

Участник предложил средна цена от 0,00 лв. получава максимален брой точки (5 

т.), а всеки участник предложил по-висока цена от 0,00 лв. за един sms, получава с 50% 

по-малко точки (2.5 т.). 

 

 По подпоказател КЦ7: Цена на 1 SMS в роуминг извън ЕС участникът получава 5 т. 

Участник предложил средна цена от 0,00 лв. получава максимален брой точки (5 

т.), а всеки участник предложил по-висока цена от 0,00 лв. за един sms, получава с 50% 

по-малко точки (2.5 т.). 

 

 По подпоказател КЦ8: Цена на 1 международен SMS участникът получава 5 т. 

Участник предложил средна цена от 0,00 лв. получава максимален брой точки (5 

т.), а всеки участник предложил по-висока цена от 0,00 лв. за един sms, получава с 50% 

по-малко точки (2.5 т.). 
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С оглед на гореизложеното, оценката на участника по Показател КЦ: Цена е 100 т. и 

е получена при прилагане на формулата, утвърдена в Обявата и документацията към нея, а 

именно: 

КЦ = КЦ1 + КЦ2 + КЦ3 + КЦ4 + КЦ5 + КЦ6 + КЦ7 + КЦ8 =  

30 + 25 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 = 100 т. 

 

По т. 4: Комплексна оценка на офертата и класиране на участника:  

 Комисията извърши крайната оценка на участника, съгласно утвърдената в 

документацията и приложенията към нея методика за оценка на офертите за участие в 

поръчката при прилагане на критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена, 

което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, 

свързани с предмета на обществената поръчка“, както следва: 

 

К = КЦ x 0,90 + КК x 0,10 = 100 т. 

 

 Класирането на допуснатия до оценка участник е както следва:  

 

         Първо място: „Мобилтел“ ЕАД, с комплексна оценка 100 т.  

     

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на възложителя да възложи 

изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни 

услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това 

число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“ на класирания на 

първо място участник – „Мобилтел“ ЕАД.  

 

Комисията приключи своята работа на 02.05.2018 г., като настоящият протокол, ведно с 

цялата документация по поръчката, бяха предадени на възложителя за утвърждаване на 

основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.  

 

 

Комисия: 

Председател: 

/П/ Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 
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Членове:  

/П/ Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 

/П/ Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД; 

 

 


