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Утвърждавам: ……………………. 

    /не се чете/ 

Проф.д.ик.н. Стоян Денчев 

Ректор на УниБИТ 

 

 

ПРОТОКОЛ   

 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 148/25.04.2016г. на Ректора на УниБИТ за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни и 

фиксирани телекомуникационни услуги за УниБИТ – София, по приложена спецификация,  

 

Днес, 25.04.2016 г., комисия в състав: 

Председател:  Димитър Георгиев Димитров - юрист  

   

Членове:  

1. Веселина Андреева Войнова –  икономист, Зам.-главен счетоводител; 

2. Калин Левтериев Димитров - координатор информационно обслужване; 

3. Анна Рупенова Оникова – инженер , Помощник ректор; 

4. проф.д-р Иванка Павлова- инженер, Зам.Ректор по УД в УниБИТ; 

назначена с писмена Заповед №    148 /25.04.2016г. на РЕКТОРА на УниБИТ, се събра на 

заседание за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на участниците в 

процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка за „Избор на оператор за 

предоставяне на мобилни и фиксирани телекомуникационни услуги за УниБИТ – София, по 

приложена спецификация. 

Председателят проведе подготвителна сесия за предварително запознаване членовете на 

комисията с предмета на обществената поръчка, критериите и правилата за оценка на офертите, 

съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

В изпълнение изискванията на чл. 35, ал. 1 от ЗОП, членовете на комисията подписаха 

декларации за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 от 

същия член. 

На  заседание на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

- Камелия Божидарова Розанова - представител на „Българска телекомуникационна  

компания“ ЕАД; 

- Момчил Борисов Зарков - представител на „Мобилтел“ ЕАД. 

Председателят на комисията обяви, че са постъпили две оферти от следните участници: 

1.  „Мобилтел“ ЕАД - вх. № 381/22.04.2016г.; 

2. „Българска телекомуникационна  компания“ ЕАД - вх. № 382/22.04.2016г. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите, като при отварянето им трима от членовете 

на комисията подписаха техническите и ценови предложения на участниците. 

Съгласно разпоредбата на чл.101г, ал.3 от ЗОП бе предложено на присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите и ценови предложения. Всеки от  
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представителите се възползва от възможността и подписа техническито и ценово предложение на 

другия кандидат. 

След извършване на горните действия и съобщаване на всеки един от документите, 

съдържащи се в офертите, Комисията направи следните констатации: 

 

1.  „Мобилтел“ ЕАД - вх. 381/22.04.2016г.,  документите  представени  от участника са в 

съответствие с изискванията на Възложителя; 

2. Българска телекомуникационна  компания“ ЕАД - вх. № 382/22.04.2016г. 

документите представени  от участника са в съответствие с изискванията на 

Възложителя.  

 

В резултат на извършената проверка Комисията установи, че участниците удовлетворяват 

изискванията на Възложителя и Комисията може да пристъпи към оценка на техническото 

предложение. 

 

Разглеждане на техническите оферти  

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения  на 

участниците. 

Участниците са предложили да изпълнят обществената поръчка в съответствие с 

изискванията на Възложителя по отношение на техническите параметри  и обем на доставяната 

услуга. Подробно описание на съответствието по елементи е посочено в Приложение № 1, което е 

неразделна част от настоящия протокол.  

 

С оглед направените констатации Комисията единодушно  

 

Реши: 

 

Допуска  фирмите участници  до разглеждане и оценка на ценовите оферти. 

 

Председателят на Комисията насрочи следващото заседание на Комисията на 27.04.2016г., на 

което да бъдат разгледани и оценени ценовите оферти на допуснатите участници. 

 

Разглеждане на ценовите оферти  

На насроченото за 27.04.2016 г. заседание членовете на комисията разгледаха ценовите 

предложения на участниците, след което бяха извършени и съответните изчисления.  

Резултатите от оценката на ценовите оферти са отразени в Приложение № 2 - Оценка на 

ценовите предложения и Приложение 2.1 – Сравнителна таблица на ценовите предложения, които 

са неразделна част от настоящия протокол. 

В изпълнение на чл.101г., ал.4 от ЗОП, въз основа на направените до момента констатации, 

предложения и изчисления (Приложения № 2; 2.1), Комисията прави следното класиране на 

допуснатите участници: 

1-во място:  „Българска телекомуникационна  компания“ ЕАД - вх. № 382/22.04.2016г. - 

79,887 т. 

 2-ро място: „Мобилтел“ ЕАД-вх № 381/22.04.2016г.,- 74,98 т.; 

 

 При извършване на оценяването комисията констатира: 
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1. Месечната такса на БТК за стационарните телефони надвишава трикратно месечната 

такса на МТел;  

2. След изчерпване на безплатните минути по План 1 и 2, Възложителят ще заплаща по 

0,23 лв./м., съгласно офертата на БТК; 

3. Средната цена за роуминг в офертата на БТК е 0,23 лв./м (цените са за 2014г.), при цена 

за роуминг на МТел -0,12 лв./м.  

С оглед направените констатации комисията счита, че при така предложената от БТК цена за 

извършване на услугата, годишна стойност на обществената поръчка ще надвищи обявената 

прогнозната стойност от 40 000 лв., като при сключване на договор с класирания на първо място 

участник Възложителят ще заплати значително по-висока стойност от предвиденото за изисканите 

услуги. Поради това и с цел осигуряване на условия за ефективност, ефикасност и икономичност 

при възлагането на обществената поръч ка, Комисията реши да отбележи тази си констатация в 

настоящия протокол, което следвда да бъде отчетено при вземането на решение за сключване на 

договор.  

Комисията счита така посочените констатации за достатъчно основание да се откаже 

сключването на договор с класираният на първо място участник за възлагане изпълнението на 

обявената обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни и 

фиксирани телекомуникационни услуги за УниБИТ – София“.  

 

С направените предложения Комисията приключи своята работа на 28.04.2016 г.  

Настоящият протокол се състави на 28.04.2016г. и се представи на възложителя за 

утвърждаване, заедно с цялата документация по обществената поръчка. 

 

     

Комисия: 

 

Председател:  Димитър Георгиев Димитров - юрист………………………………  

        /не се чете/ 

Членове:  

 

1. Веселина Андреева Войнова – икономист………………………………  

       Заместник главен счетоводител   /не се чете/ 

 

 

2. Калин Левтериев Димитров-………………………………………………. 

координатор информационно обслужване   /не се чете/ 

 

 

3. Анна Рупенова Оникова - инженер…………………………………. 

 Пом. ректор;       /не се чете/ 

 

 

4. проф.д-р Иванка Павлова - инженер…………………………….. 

 Зам.Ректор по УД в УниБИТ; 

        /не се чете/ 

 


