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Днеб, 20.05.2015 г., в изпълнение на Заповед № РД-12-465/20.05.2015 г. на 
Кмета на Община Нова Загора се събра комисия в състав:

Председател: Ивайло Енев -  заместник кмет на Община Нова Загора
Членове:
1. Веселина Трънова -  секретар на Община Нова Загора
2. Сергей Дериволков -  нач. отдел „Правен"
Със задача в съответствие с изискванията на чл. 101г от ЗОП да разгледа, оцени 

и класира постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка, с предмет „Предоставяне на мобилна телефонна услуга по стандарт GSM за 
нуждите на община Нова Загора"

Комисията започна работа в 09:30 часа в заседателна зала № 316, в 
административната сграда на Община Нова Загора.

Съгласно регистъра за постъпилите оферти, комисията установи, че в 
определения срок са постъпили 2 оферти, както следва:

1. „БТК" АД, гр. София, с вх. № 26-00-302/19.05.2015 г., в 15:29 ч.
2. „Мобилтел", ЕАД, гр. София, с вх. № 26-00-303/19.05.2015 г., в 15:56 ч.
На заседанието на комисията присъстваха представители и на двамата 

участника в процедурата, редовно упълномощени, видно от представените пълномощни.
След откриване на заседанието и установяване на представителната 

власт на пълномощниците на участниците, комисията отвори офертите по реда 
на тяхното постъпване, и обяви предложените цени, след което предложи по 
един представител на участниците да подпише ценовото и техническото 
предложение.

1. Предложение на участника „БТК" ЕАД, гр. София:
1.1. Ценово предложение

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Месечна абонаментна такса за 1 SIM-карта с 
включени 44 640 безплатни минути месечно за j 

разговори в група и към всички мрежи в страната:
2. Цена на минута национален разговор към всички j 
мрежи в страната след изчерпване на безплатните j 
минути: |
3. Цена на минута за разговори към международни 
оператори /фиксирани и мобилни мрежи/:
4. *Цена за минута за разговори в роумингза страни от 
ЕС:
5. Цена на SMS към всички национални мобилни 
мрежи:

*Цена без ДДС. 
6,51 лв.

0,01 лв.

0,01 лв.

К4.1-0,00 лв. 

К4.2-о,оо лв. 

0,01 лв.

1.2.Техническо предложение

I. Срок за изпълнение на поръчката:
24 месеца, считано от датата на сключване на договора.



II. Обща стойност в лева за безвъзмездно предоставяне на стоки, свързани с 
предоставяните услуги /мобилни апарати -  среден и висок клас, аксесоари към тях и 
други/: 3000 лв.

III. Процент отстъпка при закупуване на телефонни апарати /стационарни и 
мобилни телефони/: 80 %.

IV. Срок на валидност на офертата /в календарни дни/: 90 к.д.
Приложения към техническото предложение на участника:

Декларация, че БТК ЕАД гр. София разполага с център за денонощна 
техническа поддръжка и осигуряваме непрекъснато обслужване в режим 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и гаранции за време за 
реакция при обаждане за повреда до 4 часа в работно време и до 8 часа в извън 
работно време.

Декларация от БТК ЕАД гр. София за процента на неуспешни повиквания за 
национални повиквания в мобилна мрежа за предходната календарна година;

- Спецификация за мобилни телефонни апарати среден и висок клас, които ще 
бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Възложителя в рамките на 
предложената обща стойност в лева по т. II.

- Описание на техническото осигуряване на услугата, съответстващо на 
обявените технически спецификации;

- Подробна информация за допълнителни услуги за GSM-телефонията по т. 5 от 
Техническите спецификации.

2. 1. Предложение на участника „Мобилтел" ЕАД, гр. София:
1.1. Ценово предложение

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ............
1. Месечна абонаментна такса за 1 SIM-карта с 
включени 44 640 безплатни минути месечно за 
разговори в група и към всички мрежи в страната:
2. Цена на минута национален разговор към всички 
мрежи в страната след изчерпване на безплатните 
минути:
3. Цена на минута за разговори към международни 
оператори /фиксирани и мобилни мрежи/:
4. *Цена за минута за разговори в роумингза страни от 
ЕС:
5. Цена на SMS към всички национални мобилни 
мрежи:

*Цена без ДДС. 
4,50 лв.

0,019 лв.

0,00 лв.

К4.1-0,00 лв. 

К4.2-о,оо лв. 

0,00 лв.

1.2.Техническо предложение
I. Срок за изпълнение на поръчката:
24 месеца, считано от датата на сключване на договора.
II. Обща стойност в лева за безвъзмездно предоставяне на стоки, свързани с 

предоставяните услуги /мобилни апарати -  среден и висок клас, аксесоари към тях и 
други/: 1000 лв.

III. Процент отстъпка при закупуване на телефонни апарати /стационарни и 
мобилни телефони/: 35 %.

IV. Срок на валидност на офертата /в календарни дни/: 90 к.д.
Приложения към техническото предложение на участника:

Декларация, че БТК ЕАД гр. София разполага с център за денонощна 
техническа поддръжка и осигуряваме непрекъснато обслужване в режим 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и гаранции за време за 
реакция при обаждане за повреда до 4 часа в работно време и до 8 часа в извън 
работно време.

Декларация от БТК ЕАД гр. София за процента на неуспешни повиквания за 
национални повиквания в мобилна мрежа за предходната календарна година;



- Спецификация за мобилни телефонни апарати среден и висок клас, които ще 
бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Възложителя в рамките на 
предложената обща стойност в лева по т. II.

- Описание на техническото осигуряване на услугата, съответстващо на 
обявените технически спецификации;

- Подробна информация за допълнителни услуги за GSM-телефонията по т. 5 от 
Техническите спецификации.

По време на обявяване на цените на „БТК" ЕАД, гр. София , представителя на 
„Мобилтел" ЕАД, гр. София заяви, че държи в протокола на комисията да бъде отразено 
обстоятелството, че съгласно Решение на КРС №1362 от 31.05.2012 г., действащата 
към датата на обявяване на публичната покана минимална допустима цена за разговори 
към други мобилни мрежи не може да бъде по ниска от 0,019 лв. за минута разговор.

След като обяви предложените цени, комисията провери съответствието на 
офертите с изискванията на възложителя, и установи следното:

Участника „БТК" ЕАД, гр. София е представил всички необходими документи за 
участие в процедурата. Към техническото предложение са приложени всички изискани 
от възложителя документи и декларации, с необходимото съдържание, в съответствие с 
обявената техническата спецификация. В ценовото си предложение обаче този 
участник е предложил цена за минута национален разговор към всички мрежи в 
страната след изчерпване на безплатните минути в размер на 0,01 лв. без вкл, ДДС, с 
което нарушава предварително обявеното в методиката за оценка на офертите 
изискване на възложителя, а именно, че минималната допустима цена за разговори към 
други мобилни мрежи не може да бъде по-ниска от стойностите за минута разговор, 
определени с Решение на КРС №1362 от 31.05.2012 г. и действащи към датата на 
обявяване на публичната покана. Съгласно точки V .4 .I .I ., т. V4.2.1. и т. V .4.3.I. от 
цитираното Решение, мобилните оператори са длъжни да прилагат разходоориентирани 
цени за терминиране на повикванията, без оглед на техния произход, в собствената си 
мобилна мрежа, считано от 01.07.2013 г. Разходоориентираните цени за терминиране 
на повиквания се определят съгласно Препоръка на Европейската комисия от 
07.05.2009 г. относно подхода за регулиране на цените за терминиране на фиксирана и 
мобилна връзка в Европейския съюз (2009/396/ЕО) (Препоръката), въз основа на 
разходите на ефективен оператор и изчислени чрез BULRIC (Botton-Up long-Run 
Incremental Costs) модел на комисията. В съответствие с тези разпоредби от цитираното 
решение, Комисията за регулиране на съобщения е приела Решение № 135/14.02,2013 
г., с което е определила разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в 
мобилни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор и изчислени чрез 
BULRIC (Botton-Up long-Run Incremental Costs) модел на Комисията и Методология за 
определяне стойността на среднопретеглената цена на капитала, както следва:

Услуга В лева на минута
Терминиране на гласови повиквания 01.07.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г.

0,023 0,020 0,019

С оглед на изложеното, за 2015 г. минималната допустима цена за разговори 
към други мобилни мрежи не може да бъде по-ниска от 0,019 лв. за минута разговор. В 
одобрената методика за оценка на офертите, по отношение на показател К2 -  цена за 
минута национален разговор към всички мрежи в страната след изчерпване на 
безплатните минути, възложителят изрично е подчертал, че в ценовото предложение по 
този показател участниците посочват една цена, валидна за всички национални мрежи 
/мобилни и фиксирани/, включително и за собствената на оператора. Комисията 
констатира, че по заложеният в методиката показател К-2 не се съдържат указания за 
кандидатите относно начина на формиране на предложението по него, което вероятно е 
причината по този показател да има предложение под определения с цитираните по- 
горе решения на Комисията за регулиране на съобщенията минимум, но поради това, 
че одобрената методика не може да бъде променяна от комисията, следва да бъде 
приложена така, както е обявена от възложителя.



С оглед на това, комисията приема, че предложението на участника „БТК" ЕАД, 
гр, София по т. 2 от ценовото предложение е една цена; която се прилага за обаждане 
към която и да е национална мрежа, а не средноаритметична стойност, получена от 
единичните цени за обаждане към отделни национални мрежи, включително и към 
собствената на този участник мрежа. В този смисъл така предложената от участника 
цена противоречи на изискването на възложителя да не бъде по-ниска от определената 
цена с цитираните по-горе решения на Комисията за регулиране на съобщенията.

Предвид констатираното, комисията счита, че участникът „БТК" ЕАД, гр. София е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия, тъй като е предложил цена на минута национален разговор към всички мрежи 
в страната след изчерпване на безплатните минути в размер на 0,01 лв., което е под 
установеният минимум, определен от Комисията за регулиране на съобщенията и 
обявен от възложителя в методиката за оценка на офертите. Несъответствието на 
офертата с предварително обявените от възложителя условия е основание за 
отстраняване на участника от процедурата, поради което офертата на участника „БТК" 
ЕАД, гр. София няма да бъде допусната до оценка.

Участника „Мобилтел" ЕАД, гр. София е представил всички необходими 
документи за участие в процедурата. Към техническото предложение са приложени 
всички изискани от възложителя документи и декларации, с необходимото съдържание, 
в съответствие с обявената техническата спецификация. След като се запозна с 
представените документи, комисията установи, че офертата на участника „Мобилтел" 
ЕАД, гр. София отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

След обсъждане на предложението на участника „Мобилтел" ЕАД, гр. София 
комисията прие, че не може да оцени офертата в съответствие с обявения от 
възложителя критерий „икономически най-изгодна оферта", тъй като прилагането на 
обявената от възложителя методиката за оценка е обусловено от наличието на минимум 
две оферти.

С оглед на това, комисията предлага на възложителя да направи преценката по 
чл. 101д, ал. 1 отЗОП.

Настоящият протокол е съставен и предаден на възложителя на 21.05.2015 г.


