
 

Р Е Ш Е Н И Е   (препис) 

№ 6 

гр.Шумен, 05.04.2016 г.  

В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата 

за възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

На основание чл.38, т.1 от ЗОП, в изпълнение разпоредбите на чл.73, ал.1 от ЗОП, и 

след като се запознах с процедурните действия и установените факти и обстоятелства от 

комисията и направените от същата предложения към Възложителя, обективирани в 

Протокол № 1 от 10.03.2016г. и Протокол № 2 от 25.03.2016г., назначена със Заповед № 

70/10.03.2016 г. на Директора на СИДП ДП – гр.Шумен, издадена на основание чл.68, ал.1 от 

ЗОП, относно провеждане на процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка 

по реда на чл.64 и сл. от ЗОП – открита процедура, с обект – услуга, и предмет на 

изпълнение: „Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Централно управление на 

„СИДП” ДП - гр. Шумен, ул. “Петра” №1 и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС” за 

срок от 36 (тридесет и шест) месеца считано от датата на сключване на договор, на мобилни 

телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по 

стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 789 броя SIM-

карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност”, открита с 

Решение № 2/27.01.2016 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП – 

гр.Шумен, както и цялата документация събрана в хода на проведената процедура 

УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1. В срока, определен за получаване на оферти за участие в процедурата, за обявената 

поръчка редовно са подадени 3 (три) оферти. 

2. Комисията не е установила липса на документи и/или несъответствия с 

изискванията за подбор посочени от възложителя, в офертите на кандидатите, поради което 

Комисията е допуснала кандидатите до участие. 

3. В хода на разглеждане на техническите и ценовите предложения на допуснатите 

участници, Комисията не е установила пороци в предложенията на участниците, поради 

което няма отстранени от участие в следващите етапи на процедурата. 

Предвид горепосочените обстоятелства и предложения на комисията към 

възложителя, взех следните решения: 

I. ОБЯВЯВАМ: 

Класиране на участниците в процедурата, предложено от комисията, както 

следва: 

На първо място класирам участник № 3 - „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД, регистрирано в търговския регистър към АВ с ЕИК: 831642181, със 

седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр.София 1784, 

район Младост, бул. (заличено)№ 115и, представлявано от (заличено), в качеството му на 

изпълнителен директор, с крайна оценка Ккомпл = 100,00 т. 

На второ място класирам участник № 1 - „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с ЕИК: 

130460283, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, 

гр.София 1766, ж.к. (заличено) 4, (заличено) парк София, сграда 6, представлявано от 

(заличено), в качеството му на изпълнителен директор, с крайна оценка Ккомпл = 99,50 т. 

На трето място класирам участник № 2 - „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, с ЕИК: 131468980, със 

седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр.София 1309, 

район Илинден, ул. (заличено)1, представлявано от (заличено) – всеки двама заедно, с 

крайна оценка Ккомпл = 99,25 т. 
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II. За изпълнител на обществената поръчка по смисъла на ЗОП, с обект – услуга, и с 

предмет на изпълнение: „Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Централно 

управление на „СИДП” ДП - гр. Шумен, ул. “Петра” №1 и неговите териториални поделения 

„ДГС/ДЛС” за срок от 36 (тридесет и шест) месеца считано от датата на сключване на 

договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна 

клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи 

приблизително 789 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с 

тази дейност”, 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (VIVACOM), 

регистрирано в търговския регистър към АВ с ЕИК: 831642181, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр.София 1784, район Младост, бул. 

(заличено) № 115и, представлявано от (заличено), в качеството му на изпълнителен директор, 

при следните параметри на офертата: 

- брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група в мрежата 

на доставчика за 1 месец - 46 640 бр. безплатни минути; 

- брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група към 

другите мобилни оператори за 1 месец - 46 640 бр. безплатни минути; 

- брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група към 

фиксираните мрежи в страната - 44 640 бр. безплатни минути; 

- интернет за дейта Сим карта с безплатен USB модем при месечна такса 5,40 лв. без 

ДДС - 3 GB интернет трафик; 

- интернет за гласова SIM карта мин. 512 MB при месечна такса от 7 лв. без ДДС - 3,5 

GB интернет трафик; 

- преференциални условия за допълнителен SMS-пакет от 60 бр. SMS-и към всички 

оператори при цена от 2.00 лв. без ДДС; 

- ползване на допълнителни преференции за възложителя и неговите служители чрез 

предоставяне на услуги през уеб-базирано приложение, осигуряващо on-line информация и 

менажиране на услугите, ползвани от възложителя в реално време, чрез „Специална 

служителска оферта”, както и чрез разработена функционалност за локализация, 

централизирано изпращане на кратки текстови съобщения и известяване в случай на нужда, 

чрез автоматично повикване, във връзка с дейността и законовите задължения на 

възложителя; 

- месечна абонаментна такса за 1 брой SIM карта - 6.90 лв. без ДДС; 

- цена на минута разговор, в мрежата на доставчика, извън корпоративната група, след 

изчерпване на включените безплатни минути - 0.00 лв.; 

- цена на минута разговор към други мобилни оператори, след изчерпване на 

включените безплатни минути - 0.00 лв.; 

- цена на минута разговор към фиксирани мрежи в страната, след изчерпване на 

включените безплатни минути - 0.00 лв.; 

- цена на месечен абонамент за основен пакет от 30 бр.SMS към всички национални 

оператори - 0.00 лв. 

При сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, 

Възложителят включва в договорните клаузи всички предложения, условия и параметри на 

поръчката, които са посочени от участника в неговата оферта и въз основа на които е 

класиран на първо място и е определен за изпълнител. 

III. Няма отстранени участници в процедурата. 

IV. С оглед на обстоятелствата, а именно: избраният критерии за оценка – 

икономически най-изгодна оферта, който е посочен в условията за провеждане на 

процедурата; оценките на техническите и ценовите предложения на допуснатите участници; 

удостоверените законосъобразни процедурни действия на комисията – при спазване 

принципите за публичност и прозрачност, равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация, съгласно чл.2 от ЗОП, дават основания да считам, че всички мотиви и 
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решения на комисията, относно предложеното класиране, са обективно обосновани, логични, 

непротиворечиви и осигуряват обективни и устойчиви мотиви за да определя: 

- „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (VIVACOM) 

за изпълнител на горепосочената обществена поръчка. 

Определеният за изпълнител участник следва да сключи договор за изпълнение в 

сроковете и при условията на ЗОП. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на определените за 

изпълнители участници за сведение и изпълнение. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на всички 

заинтересувани лица за сведение, както и до съответните длъжностни лица от СИДП ДП – 

гр.Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. (заличено)– 

зам.-директор на СИДП ДП – гр.Шумен и (заличено)– ръководител „Финансов отдел” и гл. 

счетоводител на СИДП ДП – гр.Шумен. 

 

 

 

 

ИНЖ. (заличено и подписано) 

Директор на СИДП ДП-Шумен 
 

 
 

 

Изготвил: 

(заличено и подписано) 

Гл.юрисконсулт в СИДП ДП – Шумен 

 


