
П Р О Т О К О Л № 1 
ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-361/09.12.2015г. на 
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на 
Община Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, 
раздел „Публични покани" с ID № 9048221/27.11.2015г. 

Днес, 09.12.2015 г. комисията, назначена със Заповед РД-05-361/09.12.2015г. на 
Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист; 

Членове: 

1. Александър Миланов - н-к отдел „АПИТО", притежаващ професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно 
длъжностна характеристика; 

2. Анита Кръстанова- главен счетоводител на община Костинброд; 

Резервен член: 
1. Теменужка Атанасова - гл. специалист-счетоводител на община Костинброд, 

се събра за откриване на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 10.30 часа 
в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 1, ет. 1, стая № 1, със задача 
за публично отваряне на постъпилите оферти, тяхното разглеждане, оценка и класиране в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за 
нуждите на Община Костинброд". 

Председателят на комисията откри заседанието, констатира присъствие на един 
представител, както следва: за фирма „Българска телекомуникационна компания" ЕАД -
г-н Илиан Василев, упълномощен чрез пълномощно от дата 07.12.2015г. 
Упълномощеният представител се записа в предоставеният му Присъствения лист, след 
което председателя на комисията провери присъствието на членовете и се убеди, че са 
налице всички условия за протичане на заседанието, като запозна състава на 
участващите в комисията със Заповед № РД-05-361/09.12.2015г. на Кмета на Община 
Костинброд. 

Членовете на комисията попълниха декларация по чл. 35 от ЗОП за липса на 
материален интерес и други обстоятелства, които биха възпрепятствали участието им в 
провеждането на процедурата. 

След получаване на справка от Входящия регистър на подадените в деловодството 
на Общинска администрация, гр. Костинброд оферти е видно, че до 10.00 часа на 
09.12.2015г. година е подадена 1 /една/ оферта за участие в процедурата за избор на 
изпълнител за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с горепосочения 
предмет, както следва: 

1. Оферта с вх. № 08-00-136/1/09.12.2015г. от „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД с ЕИК:831642181, представлявано от 
Атанас Добрев с адрес: гр. София, п.к.1784, бул. „Цариградско шосе" 
№115и, тел.: 0878 400 363, факс: 02/9433 444, e-mail: bids@vivacom.bg, 
подадена в 09.58 часа. 
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Комисията констатира, че офертата на участника, кандидатстващ за 
горепосочената обществена поръчка е представена в указания от Възложителя срок и 
съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 и чл. 101 в, ал. 2 от ЗОП - представена в 
запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика участникът е посочил 
необходимата информация - адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес. 

Когато комисията пристъпи към отваряне на основния плик на участника, всеки от 
членовете на комисията положи подпис върху подадения от „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД плик, с което констатира, че е запечатан, 
непрозрачен и с ненарушена цялост. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и установи 
наличието на 1 брой PVC- папка и Плик с „Предлагана цена". Всички членове подписаха 
плика с „Предлагана цена". Председателят отвори ценовата оферта и я обяви, след което 
членовете на комисията подписаха ценовата оферта и техническото предложение и 
върнаха всички документи отново в основния плик. 

След това комисията се оттегли в закрито заседание и започна разглеждане и 
оценка на документите за подбор участника, в съответствие с Указанията за участие, 
изготвени от Възложителя. 

За Оферта с вх. № 08-00-136/1/09.12.2015г. от „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД, комисията констатира наличието на 
следните документи в плика: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

3. Копие от Удостоверение с изх. №20151103134657/03.11.2015г.- подписан и 
подпечатан от Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

4. Копие от Пълномощно на Веселин Цанов- подписан и подпечатан от 
Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 2) - подписана и подпечатана 
от Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

6. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец 
№ 3) - подписана и подпечатана от Атанас Добрев- Изпълнителен Директор 
на БТК ЕАД; 
7. Копие от Удостоверение №00038/08.10.2009г. от Комисията за регулиране 

на съобщенията в Република България- подписано и подпечатано от Мениджър -
Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

8. Копие от Разрешение №01577/25.09.2009г. за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс- номера за осъществяване на обществени електронни 
съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на 
фиксирана телефонна услуга- подписано и подпечатано от Мениджър - Търгове и 
специални проекти, БТК ЕАД; 

9. Копие от Сертификат ISO 9001:2008 - подписано и подпечатано от 
Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

10. Копие от Сертификат ISO/IEC 20000-1:2011 - подписано и подпечатано от 
Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

11. Копие от Сертификат ISO 27001:2013 - подписано и подпечатано от 
Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

12. Техническо предложение - подписано и подпечатано от Мениджър -
Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 



13. Декларация за брой географски номера за географски кодове - подписано 
и подпечатано от Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

14. Списък 1 (Приложение) - подписано и подпечатано от Мениджър -
Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

15. Декларация по чл.56, ал. 1, т.12 от ЗОП (Образец №4)- подписана и 
подпечатана от Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

16. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №5)-
подписана и подпечатана от Мениджър - Търгове и специални проекти, БТК ЕАД; 

17. Проектодоговор- подписано и подпечатано от Мениджър - Търгове и 
специални проекти, БТК ЕАД; 

18. Ценово предложение - подписано и подпечатано от Мениджър - Търгове 
и специални проекти, БТК ЕАД; 

Комисията констатира, че офертата на „Българска телекомуникационна 
компания" ЕАД, съдържа необходимите документи в пълнота. 

Комисията продължи своята работа с анализ на представените документи за 
установяване съответствие на предложението на участника с минималните 
изисквания, определени от Възложителя. 

1. За икономическо и финансово състояние - Възложителя няма минимални 
изисквания за финансовото и икономическото състояние към участниците. 

2. За технически възможности - техническите параметри на поръчката, 
определени от Възложителя, както следва: 

1. Определеният за Изпълнител участник следва да осигури на далекосъобщителни 
фиксирани услуги, с национално покритие за обикновен телефонен пост - 18 броя, пост 
от цифровата мрежа с интеграция на услугите ISDN BRA - 4 броя, SIP - 12 канала -1 
брой, 0700 ххххх - 1 брой, договорен между Възложителя и Изпълнителя, за срок от 18 
(осемнадесет) месеца от сключване на договора. 

2. Технически изисквания, както следва: 

2.1. Да се свържат към обществена телефонна мрежа географски номера на Възложителя 
(посочени в приложения списък-№ 1) с минимални изисквания и параметри, съгласно 
настоящото техническо задание. Номерата трябва да бъдат запазени. Пренасянето на 
номерата към друг оператор следва да е безплатно за Възложителя. 
2.2.Осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания от и 
към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за 
провеждане на селищни, междуселищни и международни разговори и разговори към 
мобилни оператори, чрез използване на телефонна линия. 
2.3. Да осигури преференциални цени за разговори вътре и извън собствената мрежа на 
оператора, както и безплатни минути за разговори във всички фиксирани и мобилни 
мрежи, включени в абонаментната такса. 
2.4. Да осигури съвместимост между наличното оборудване на Възложителя /телефонни 
терминали, телефонни централи, телефонни апарати/ и мрежата си, включително 
инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, 
като разходите за това се включват само и единствено в предложената цена за месечна 
такса. 
2.5. Да осигури запазването на съществуващите географски номера, ползвани от 
Възложителя, вкл. вътрешно учрежденски номера и запазване на ползваните до момента 
услуги, като се гарантира възможност за преносимост. 
2.6. Безплатни обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания - 112 до 
края на съществуването му. 

3 



2.7. Осигуряване на Безплатни разговори към национални негеографски номера 0800 
ххххх и осигуряване на разговори към номера 0700 ххххх на цената на селищен 
разговор. 
2.8. Да се осигури възможност за използване на следните услуги: 
2.8.1. представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP/CLIP), като пред 
викания номер следва да се презентира географския номер ползван понастоящем, от 
който се инициира повикването; 
2.8.2. ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR); 
2.8.3. автоматично входящо избиране на номера от учрежденска централа; 
2.8.4. предоставяните телефонни услуги следва да отговарят на посочените 
спецификации и да са съвместими с клиентското оборудване: 
2.8.5. Fax съобщения - възможност за изпращане и получаване на факс съобщения без да 
е необходимо Възложителят да заплаща допълнително за устройства необходими на 
кандидата за предоставяне на услугата, като Изпълнителят да осигури за своя сметка 
съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и мрежата си, включително 
инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, 
тоест без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси. 
2.8.6. пренасочване на повиквания; 
2.8.7. ограничаване на изходящи повиквания; 
2.8.8. ограничаване на входящи повиквания; 
2.8.9. директно повикване; 
2.8.10. промяна на номер; 
2.8.11. добавяне и премахване на телефонни постове, ползвани от Възложителя, при 
запазване на тарифите и таксите на услугите; 
2.8.12. безплатно преместване на телефонен пост от един адрес на друг. 
2.9. Възможност за провеждане на изходящи телефонни разговори в направления с не 
географски номера. 
2.10.Осигуряване на справочни телефонни услуги. 
2.11.Възможност, при поискване от Възложителя, да се предложат условия за 
предоставяне на пакет от допълнителни услуги при преференциални условия. 
2.12.Безплатни оригинали на електронни фактури. Фактурите да съдържат информация 
за период на фактуриране, месечни абонаментни такси, вид на услугата, стойност на 
услугата, продължителност и стойност на проведените телефонни разговори според вида 
им - селищни, междуселищни, международни, както и разговори към други мрежи (за 
всяка друга мрежа), както и детайлизирана справка за изходящи разговори - за всеки 
проведен разговор от всеки абонатен номер. 
2.13.Да се предоставя информация за метод на тарифиране - условия за отчитане на 
стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора, 
отчитане на продължителността на разговора, като в случай, че кандидата прилага такса 
свързване, то за всички предоставени минути включени в абонаментната такса (ако има 
такива) не следва да се прилага такса свързване. 
2.14.Фиксираната мрежа на кандидата за предоставяне на услугата да има /предостави 
свързаност до оборудването/ крайното устройство в сградите на адресите, избрани от 
Възложителя. 
2.15.Да се отстраняват възникнали технически проблеми и повреди в срок от 24 часа от 
уведомяване от страна на Възложителя. 
2.16.Да се осигурява денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в 
режим 24X7X365. 
2.17.При предоставянето на услугите не се допуска да се поставят допълнителни 
изисквания от Изпълнителя към Възложителя, за използване на префикси и кодове, 
различни от определените в Националния номерационен план, одобрен от КРС и 
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наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена в 
съответствие с изискванията на ЗЕС. Не се допуска повикванията да се презентират с 
номера, различни от географските номера на учрежденската централа, вкл. вътрешно 
учрежденската номерация. 
2.18.Да се осигури възможност за обезпечаване на енергонезависимост на услугите и 
обмен на факсимилни съобщения. 
2.19.Участникът следва да притежава валидни сертификати IS09001:200х, ISO 
27001:20хх, ISO 20000-1:20хх. 
2.20.По всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено 
уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или 
назначаване на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни 
постове, като увеличи или намали броя им с не повече от 20% от общия първоначален 
обем. 
2.21.Изисквания към таксуването на продължителността на разговорите и на 
предложените минути: максимален период за първоначално таксуване - 60 секунди, след 
това таксуването да се извършва на всяка секунда. 

За участник „Българска телекомуникационна компания" ЕАД 
(VIVACOM), като доказателство за съответсвие с технически параметри на 
поръчката, определени от Възложителя е предоставил следното 

Техническо предложение: 
1. БТК ще свърже към обществена телефонна мрежа географски номера на 

Възложителя (посочени в приложения списък-№ 1) с минимални изисквания и 
параметри, съгласно настоящото техническо задание. Номерата ще бъдат запазени. 
Пренасянето на номерата към друг оператор ще бъде по искания от Възложителя начин. 

2. БТК ще осигури осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и 
факс обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към 
международни мрежи за провеждане на селищни, междуселищни и международни 
разговори и разговори към мобилни оператори, чрез използване на телефонна линия. 

3. БТК ще осигури преференциални цени за разговори вътре и извън собствената 
мрежа на оператора, както и минути за разговори във всички фиксирани и мобилни мрежи, 
по искания от Възложителя начин. 

4. БТК ще осигури съвместимост между наличното оборудване на Възложителя 
/телефонни терминали, телефонни централи, телефонни апарати/ и мрежата си, включително 
инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, като 
разходите за това се включват само и единствено в предложената цена за месечна такса. 

5. БТК ще осигури запазването на съществуващите географски номера, ползвани от 
Възложителя, вкл. вътрешно учрежденски номера и запазване на ползваните до момента 
услуги, като се гарантира възможност за преносимост. 

6. БТК ще осигури обаждания към единния европейски номер за спешни 
повиквания - 112 до края на съществуването му по искания от Възложителя начин. 

7. БТК ще осигури разговори по искания от Възложителя начин към национални 
негеографски номера 0800 ххххх и осигуряване на разговори към номера 0700 ххххх на 
цената на селищен разговор. 

8. БТК ще осигури възможност за използване на следните услуги: 
8.1. представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP/CLIP), като 

пред викания номер следва да се презентира географския номер ползван понастоящем, от 
който се инициира повикването; 

8.2. ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR); 
8.3. автоматично входящо избиране на номера от учрежденска централа; 
8.4. предоставяните телефонни услуги следва да отговарят на посочените 

спецификации и да са съвместими с клиентското оборудване: 
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8.5. Fax съобщения - възможност за изпращане и получаване на факс съобщения 
без да е необходимо Възложителят да заплаща допълнително за устройства необходими на 
кандидата за предоставяне на услугата, като Изпълнителят да осигури за своя сметка 
съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и мрежата си, включително 
инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, тоест 
без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси. 

8.6. пренасочване на повиквания; 
8.7. ограничаване на изходящи повиквания; 
8.8. ограничаване на входящи повиквания; 
8.9. директно повикване; 
8.10. промяна на номер; 
8.11. добавяне и премахване на телефонни постове, ползвани от Възложителя, при 

запазване на тарифите и таксите на услугите; 
8.12.преместване на телефонен пост от един адрес на друг по искания от 

Възложителя начин. 
9. БТК ще осигури възможност за провеждане на изходящи телефонни разговори в 

направления с не географски номера. 
10. БТК ще осигури справочни телефонни услуги. 
11. БТК ще осигури възможност, при поискване от Възложителя, да се предложат 

условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги при преференциални условия. 
12.БТК ще предоставя оригинали на електронни фактури по искания от 

Възложителя начин. Фактурите ще съдържат информация за период на фактуриране, 
месечни абонаментни такси, вид на услугата, стойност на услугата, продължителност и 
стойност на проведените телефонни разговори според вида им - селищни, междуселищни, 
международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа), както и 
детайлизирана справка за изходящи разговори - за всеки проведен разговор от всеки 
абонатен номер. 

13.БТК ще предоставя информация за метод на тарифиране - условия за отчитане на 
стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора, отчитане 
на продължителността на разговора, като в случай, че кандидата прилага такса свързване, то 
за всички предоставени минути включени в абонаментната такса (ако има такива) няма да се 
прилага такса свързване. 

14. Фиксираната мрежа на БТК има /предостави свързаност до оборудването/ 
крайното устройство в сградите на адресите, избрани от Възложителя. 

15.БТК ще отстранява възникнали технически проблеми и повреди в срок от 24 часа 
от уведомяване от страна на Възложителя. 

16.БТК ще осигурява денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване 
в режим 24X7X365 

17.При предоставянето на услугите не се допуска да се поставят допълнителни 
изисквания от БТК към Възложителя, за използване на префикси и кодове, различни от 
определените в Националния номерационен план, одобрен от КРС и наредба за правилата за 
разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, 
резервиране и отнемане на номера, адреси и имена в съответствие изискванията на ЗЕС. Не 
се допуска повикванията да се презентират с номера, различи от географските номера на 
учрежденската централа, вкл. вътрешно учрежденската номерация. 

18. БТК ще осигури възможност за обезпечаване на енергонезависимост на услугите 
и обмен на факсимилни съобщения. 

19. БТК притежава валидни сертификати IS09001:200x, ISO 27001:20хх, ISO 20000-
1:20хх. 

20. По всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено 
уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или 
назначаване на служители, БТК ще извърши промяна в определения брой прави телефонни 
постове, като увеличи или намали броя им с не повече от 20% от общия първоначален обем. 
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21. БТК ще осигури таксуването на продължителността на разговорите и на 
предложените минути: максимален период за първоначално таксуване - 60 секунди, след 
това таксуването да се извършва на всяка секунда. 

Комисията констатира, че „Българска телекомуникационна компания" 
ЕАД е изпълнила изисквания, определени от Възложителя като технически 
параметри на поръчката. 

Комисията след като установи съответствието на техническото 
предложение на единствения участник с технически параметри на поръчката, 
определени от Възложителя, взе следното: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Допуска до оценяване на ценовото предложение на - „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД; 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на ценовото предложение на -
„Българска телекомуникационна компания" ЕАД, по основен критерий за оценка 
„икономически най- изгодната оферта". 

Участник „Българска телекомуникационна компания" ЕАД 
(VIVACOM) е предложил следните единични цени: 

Ценово предложение 
1. Цена на месечна такса (общо за всички постове) - ' „_ __ 

•в. без ДДС. Цената на месечна такса е обща за всички постове, 
съгласно Приложение Списък №1 и остава непроменена за целия срок на договора 
дори при увеличаване или намаляване броя в рамките на до 20% на абонатите в групата 
по искане на Възложителя. 

2.Цена на първоначална такса свързване при повикване -

*отнася се за разговори извън предложените безплатни минути и без 
международните разговори, за които първоначалната такса няма да се начислява. 

3.Средноаритметична цена на минута селищен разговор, извън включените 
безплатни минути i тв. Без ДДС, формирана от 
следните единични цени: 

• цена на минута разговор в собствена мрежа -
ва без ДДС, 

• цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други оператори -
ибез ДДС. 

4.Средноаритметична цена на минута за междуселищини разговори към 
фиксирани мрежи, извън включените безплатни минути -

Зез ДДС, формирана от следните единични цени: 
• цена на минута разговор в собствена мрежа - " * 

•а без ДДС 
• цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други оператори -

' - — б е з ДДС 
5.Цена на минута за разговори между фиксираните номера на Възложителя 

(група), извън включените безплатни минути -
лева без ДДС 

6.Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Теленор - l _. 
ЩС 

7. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Мобилтел -
зДДС 

8.Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Виваком -
ЗДС 
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Комисията констатира, че предложените цени са определени при пълно 
съответствие с условията и изискванията на Възложителя и включват всички 
разходи на Изпълнителя по предоставяне на услугите. 

Оценяването на офертата се извършва по Методика, разработена от Възложителя, 
в която Възложителят е определил показателите, относителната им тежест и Методиката 
за определяне на оценката по всеки показател, включително допустимите за него 
стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници: 

1. Оценка на ценовите показатели - Оц - 50% тежест 
2. Оценка на брой безплатни минути - Ом - 25% тежест 
3. Оценка на техническй показатели - От - 25% тежест 

Крайния брой точки се определя от сборната оценка по всички показатели по 
следната формула - Окр = 0ц*0,5 + 0м*0,25+0т*0,25 

1. Оценка на ценовите показатели - Оц, максимален брой точки - 100 т. 

Оц = CI + С2 + Сз + С4 + С5 + С6 + С7 + С8 

№ 

по ред 

Показатели за оценка на офертите Формули за оценка Брой точки 
[максимален) 

1. С1 - Цена на месечна такса (общо за всички 
постове), в лева без ДДС 
CI min — най-ниската ненулева цена от 
всички предложения 
Ci п- цена на п - то предложение 

Цената на месечна такса е обща за всички 
телефонни и ISDN постове според Списъка от 
Приложение №1 и остава непроменена за 
целия срок на договора дори при увеличаване 
или намаляване броя в рамките на 20% на 
абонатите в групата по искане на 
Възложителя. 

a min *ю = а 10 1. С1 - Цена на месечна такса (общо за всички 
постове), в лева без ДДС 
CI min — най-ниската ненулева цена от 
всички предложения 
Ci п- цена на п - то предложение 

Цената на месечна такса е обща за всички 
телефонни и ISDN постове според Списъка от 
Приложение №1 и остава непроменена за 
целия срок на договора дори при увеличаване 
или намаляване броя в рамките на 20% на 
абонатите в групата по искане на 
Възложителя. 

CI п 
В случай, че има 
предложение/я с цена до 
2747.00 лв. вкл: 
предложението/ята с 
цена до 2747.00 лв. вкл., 
се оценява/т с 10 точки, 

за изчислението 
останалите 
предложения се 
използва CI min = 2747 

10 

2. С2 - Цена на първоначална такса свързване 
при повикване, в лева без ДДС* 
*отнася се за разговори извън 
предложените 

до 0.11 лв. вкл. - 15 т. 15 
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безплатни минути и без международните 
разговори, за които първоначалната такса 
трябва да е 0 лв., съгласно раздел Б т. 5.3. 
тире 19 от условията за участие. 

над 0.11 лв. - 0 т. 

3. Сз - Цена на минута селищен разговор, извън 
включените безплатни минути 
(средноаритметично между цена на минута 
разговор в собствена мрежа и цена на минута 
разговор във фиксирани мрежи на други 
оператори), в лева без ДДС 
Сз min - най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
Сз п- цена на п - то предложение 

СЗ mm *15 = СЗ 15 3. Сз - Цена на минута селищен разговор, извън 
включените безплатни минути 
(средноаритметично между цена на минута 
разговор в собствена мрежа и цена на минута 
разговор във фиксирани мрежи на други 
оператори), в лева без ДДС 
Сз min - най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
Сз п- цена на п - то предложение 

СЗ п 
В случай, че има 
предложение/я с цена, 
до 0,02 лева вкл.: -на 
предложението/ята с 
цена, до 0,02 лева вкл., 
се дава/т 15 точки, за 
изчислението 
останалите 
предложения се 
използва Сз min = 0,02 

15 

4. С4 - Цена на минута за междуселищини 
разговори към фиксирани мрежи, извън 
включените безплатни минути 
(средноаритметично между цена на минута 
разговор в собствена мрежа и цена на минута 
разговор във фиксирани мрежи на други 
оператори), в лева без ДДС 
С4 min- най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
С4 п - цена на п - то предложение 

С4 min * 15 = С4 15 4. С4 - Цена на минута за междуселищини 
разговори към фиксирани мрежи, извън 
включените безплатни минути 
(средноаритметично между цена на минута 
разговор в собствена мрежа и цена на минута 
разговор във фиксирани мрежи на други 
оператори), в лева без ДДС 
С4 min- най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
С4 п - цена на п - то предложение 

С4п 
В случай, че има 
предложение/я с цена 
до 0,02 лева вкл.: на 
предложението/ята с 
цена до 0,02 лева вкл., 
се дава/т 15 точки, за 
изчислението 
останалите 
предложения се 
използва Сз min = 0,02 

15 

5. С5 - Цена на минута за разговори между 
фиксираните номера на Възложителя (група), 
извън включените безплатни минути, в лева 
без ДДС 
С5 min - най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
С5 п - цена на п - то предложение 

С5 пт *15 = С5 15 5. С5 - Цена на минута за разговори между 
фиксираните номера на Възложителя (група), 
извън включените безплатни минути, в лева 
без ДДС 
С5 min - най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
С5 п - цена на п - то предложение 

С5 п 
В случай, че има 
предложение/я с цена 
до 0,02 лева вкл.: на 
предложението/ята с 
цена до 0,02 лева вкл., 
се дава/т 15 точки, за 
изчислението на 
останалите 

15 

предложения се 
използва С5 min = 0,02 

6. Сб - Цена на минута за разговори към 
мобилна мрежа на Теленор, в лева без ДДС 
Сб mm — най-ниската ненулева цена от 
всички предложения 

Сб п- цена на п - то предложение 

Сб min *10=С6 10 6. Сб - Цена на минута за разговори към 
мобилна мрежа на Теленор, в лева без ДДС 
Сб mm — най-ниската ненулева цена от 
всички предложения 

Сб п- цена на п - то предложение 

Сб п 
В случай, че има 
предложение/я с цена до 
0,13 лева вкл.: - на 
предложението/ята с 
цена до 0,13 лева вкл., 

10 
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се дава/т 10 точки, за 
изчисле-ието 
останалите 
предложения се 
използва Сб min = 0,13 

7. С7 - Цена на минута за разговори към 
мобилна мрежа на Мобилтел, в лева без ДДС 
С7 min- най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
С7 п- цена на п - то предложение 

С7 min * 10= С7 10 7. С7 - Цена на минута за разговори към 
мобилна мрежа на Мобилтел, в лева без ДДС 
С7 min- най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
С7 п- цена на п - то предложение 

С7п 

В случай, че има 
предложение/я с цена 
до 0,13 лева вкл.: на 
предложението/ята с 
цена до 0,13 лева вкл., 
се дава/т 10 точки, за 
изчислението 
останалите 
предложения се 
използва С7 min = 0,13 

10 

8. С8 - Цена на минута за разговори към 
мобилна мрежа на Виваком, в лева без ДДС 
С8 min- най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
С8 п - цена на п - то предложение 

С8 пт * 10= С8 10 8. С8 - Цена на минута за разговори към 
мобилна мрежа на Виваком, в лева без ДДС 
С8 min- най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
С8 п - цена на п - то предложение 

С8 п 
В случай, че има 
предложение/я с цена 
до 0,13 лева вкл.: на 
предложението/ята с 
цена до 0,13 лева вкл., 
се дава/т 10 точки,за 
изчислението на 
останалите 
предложения се 
използва С8 min = 0,13 

10 

2. Оценка на брой безплатни минути - Ом = Мо+М, максимален брой точки, които 
могат да се дадат по този критерии - 100 т. 
Мо - Предложени безплатни минути месечно на разговорна линия (POTS -1 разговорна 
линия, ISDN BRA - 2 разговорни линии) за обаждания към абонати във фиксираната 
мрежа на оператора — 70 т. Максимален брой минути на линия, които Възложителят би 
оценил е 12000 минути общо за всички линии. 

Мon * 70 = Мо 

Mo max 
Мо шах - най-много безплатни минути от всички предложения - максимум 12000 ; 
Мо п- безплатни минути на п - то предложение 
М - Предложени безплатни минути месечно на разговорна линия (POTS -1 разговорна 
линия, ISDN BRA - 2 разговорни линии) за селищни, междуселищни и мобилни 
разговори извън мрежата на оператора, максимален брой точки - 30 т. Максимален брой 
минути на линия, които Възложителя ще оцени - 12 000 минути общо за всички услуги. 

М п * 30 =М 

М max 
М max - най-много безплатни минути от всички предложения - максимум 12 000; 
Мп — безплатни минути на п -то предложение 
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3. Оценка на техническите показатели Отм = Т1+Т2 

Т1 - Енергонезависимост на услугите- максимален брой точки -50. 

Предложенията по този показател ще се оценят, като: 
• При предложено обезпечаване на енергонезависимост чрез UPS, участникът ще 

получи 20 точки. 
• При предложено обезпечаване на енергонезависимост чрез дистанционно 

захранване през собствената мрежа на участника, участникът ще получи 50 
точки. 

За доказателства се приема подробно описание на мрежата за предоставяне на 
услугите, използваната технология и вид на медията. 

Т2 - Брой притежавани географски номера зад географски кодове, зад които 
участника предоставя услуги - максимален брой точки - 50 

Т2п *30=М 

Т2 max 
Т 2шах - най-много доказани географски номера зад географски кодове, зад които се 
предоставят услуги измежду участниците; 
М п — брой притежавани географски номера зад географски кодове, за които 
участника, чието предложение се оценява и предоставя услуги. 

Получените точки, като резултат от приложението на горните формули, 
се вземат предвид до втория знак след десетичната запетая, включително. 

Оценяването на офертата на „Българска телекомуникационна компания" 
ЕАД е, както следва: 

I. Оценка на ценовите показатели - Оц - 50% тежест 

Оценка на ценовите показатели - Оц, максимален брой точки - 100 т. 

CI min * 10 
= 10 =10 точки= С1 

С1 п 

С2- до 0.11 лв. вкл. = 15 точки = С2 

СЗ min *15 
= 15= 15точки = СЗ 

С 3 п 

С4 min * 15 
= 15 = 15 точки = С4 

С4 п 

З п л ^ ч л в а н и ^ т л с а ш 8рг>г>чо~ с w З Л 7 
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С5 min *15 
= 15 = 15 точки=С5 

С5 п 

Сб min *10 
= ;10 = Юточки=С(5 

Сб п 

С7 min * 10 
= . . *10 = 10точки=С 7 

С7 п 

С8 min * 10 
* 10 = 10точки=С 8 

С8 п 

Оц = С 1 + С 2 + СЗ + С 4 + С 5 + С 6 + С 7 + С 8 = 10+15+15+15+15+10+10+10= 100 точки 

II. Оценка на брой безплатни минути - Ом = Мо+М, максимален брой точки, които могат да се 
дадат по този критерии - 100 т. 

М о п * 70 
= 12000*70 = 70 точки = М о 

М о m a x 12000 

М п * 30 
= 12000*30 = 30 точки = М 

М max 12000 

Ом = Мо+М =70 точки +30 точки = 100 точки 

III. Оценка на техническите показатели 

Т1 - Енергонезависимост на услугите- максимален брой точки -50. 
„Българска телекомуникационна компания" ЕАД е предложила обезпечаване на 
енергонезависимост чрез дистанционно захранване през собствената мрежа на участника. 

Т2 - Брой притежавани географски номера зад географски кодове, зад които участника 
предоставя услуги - максимален брой точки - 50. 

БТК ще осигури запазването на съществуващите географски номера, ползвани от 
Възложителя, вкл. вътрешно учрежденски номера и запазване на ползваните до момента услуги, 
като се гарантира възможност за преносимост. 

Т2п *30 
= 50 точки= М 

Т 2 max 

Отм = Т1+Т2=50+50=100 точки 

Крайния брой точки се определя от сборната оценка по всички показатели по следната 
формула - Окр = 0ц*0,5 + 0м*0,25+0т*0,25= 100 *0,5+100*0,25+100*0,25=50+25+25=100 точки 

г л е з я с ч л З З ^ У о ю З М и 



Въз основа на така направените изчисления от комисията, съгласно чл. 101г, 101 д 
от ЗОП и Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на 
процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени 
поръчки и правила за подържане „Профила на купувача", комисията единодушно взе. 
следното 

1. Предлага за класиране участника в обществена поръчка, чрез публична покана 
с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна 
мрежа за нуждите на Община Костинброд", както следва: 

Първо място: „Българска телекомуникационна компания" ЕАД -100 точки; 

2. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на 
общината да възложи изпълнението на горепосочената обществена поръчка, на фирма 
„Българска телекомуникационна компания" ЕАД - класирана на първо място с 100 
точки, при условията на приетата оферта и протокола на комисията. 

Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на 
офертата на участника в обществената поръчка, чрез публична покана- „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД. 

Настоящият протокол, съдържащ 13 стр., се състави и подписа от членовете на 
комисията, назначена със Заповед № РД-05-361/09.12.2015г. и на правно основание по 
чл.101 г, ал. 4 от ЗОП и цялата документация по процедурата се предава на Кмета на 
община Костинброд за утвърждаване. 

Решение: 

Председател: Ангел Милчев: п-

/юрисконсулт/ 

Членове: Александър Миланов: п-

/н-к отдел „АПИТО'7 

2. Анита Кръстанова:— п 

/ главен счетоводител на община Костинброд / 

гр. Костинброд Протоколът е съставен от:——п— 
Ангел Милчев, юрисконсулт 14.12.2015 г. 

УТВЪРДИЛ : п.п 
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ, кмет на ОбА Костинброд 

п.п 

Заличената информация е на основание чл. 226, ал.З от ЗОП и чл.2 и 
чл.23 от ЗЗЛД 

13 




