
Утвърждавам: ......
КМЕТ Н 
ВЕЛИКС

(ИГО 1АНОВ)

Дата: .......

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.02.2016 г. в 11:00 ч. в стая № 309 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -  
325/03.02.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да събере, разгледа и оцени 
офертите, изготвени в отговор на публична покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ГО 9050102, започна 
разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: 
"Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община 
Велико Търново, по обособени позиции": Обособена позиция №  1 - Услуга по доставка на 
интернет без ограничение на трафика за Административна сграда на Община Велико 
Търново. Обособена позиция №  2 - Услуга по доставка на интернет без ограничение на 
трафика за нуждите на общински структури и други обекти на територията на град Велико 
Търново. Обособена позиция М° 3 - Услуга по доставка на интернет без ограничение на 
трафика за нуждите на отдел „ Местни данъци и такси ”, Община Велико Търново. Обособена 
позиция № 4 -  Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на 
Кметствата и други обекти на територията на Община Велико Търново /без гр. Велико 
Търново/. Обособена позиция №  5 - Безжичен интернет (1УЬАИ).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Илиева - Секретар на Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
2. Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно обслужване” в Община 
Велико Търново;
3. Надя Петрова - Директор дирекция ОСОП в Община Велико Търново;
4. Павел Христов - Главен експерт в отдел “ИТО” в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно обслужване” в Община 
Велико Търново
2. Надя Петрова -  Директор дирекция ОСОП в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева -  Главен юрисконсулт и началник на отдел ПО в Община В. Търново;
2. Даниела Владимирова -  Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново;
3. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново;
4. Явор Иванов -  Старши експерт в отдел „ОП” в Община Велико Търново;
5. Теодора Минкова -  Началник на отдел ОП в Община Велико Търново;
6. Мая Тодорова -  Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново;
7. Пенка Игнатова -  Директор на дирекция ОМДС в Община Велико Търново;
8. Нелина Църова -  Директор дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико Търново;
9. Росица Димитрова -  Директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново
10. инж. Стефан Караиванов -  Старши експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново
11. инж. Тихомир Манов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново
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12. Благовеста Факирова -  Главен специалист в дирекция СДЗ в Община Велико Търново
13. Вежен Пенев -  Началник отдел МДТ в Община Велико Търново

Поради отсъствието на Мина Илиева - Секретар на Община Велико Търново, нейното 
място бе заето от Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно обслужване” в 
Община Велико Търново, в качеството й на резервен председател, а инж. Тихомир Манов -  
Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново, зае нейното място в качеството си на 
резервен член.

Преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 
1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците:
- Красимир Ангелов Иванов -  пълномощник на „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД
- Мирослава Петрова Тенева-Кондова -  пълномощник на „Мобилтел” ЕАД

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили 
в отговор на публична покана на възложителя. Постъпили са три оферти, събрани чрез 
изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 1016, ал. 2 от ЗОП, 
както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 -  996/12.02.2016 г. от 14:00 часа на „БТК” ЕАД, гр. София 1784, 
бул. „Цариградско шосе” № 115, сграда А, У1УАСОМ Централен офис, с ЕИК 831642181, 
тел: 0878 400 367, факс: 02/943 34 44, е-шаП: Ь1(18@У1Уасот.Ь§, съдържа:

Участникът участва за всички обособени позиции: 1, 2, 3, 4 и 5:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата -  2 стр.;
2. Образец № 1 „Административни сведения” - попълнени, подписани и подпечатани;
3. Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние от 29.01.2016 г. на Агенция 

по вписванията -  4 стр.;
4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - заверено копие;
5. Удостоверение, издадено от КРС с № 00038/08.10.2009 г. на основание чл. 77, ал. 2 от 

ЗЕС - заверено копие;
6. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01578/ 25.09.2009 г. - заверено копие;
7. Сертификат за внедрена система за управление на качеството - 180 9001:2008 с 

обхват съответстващ на предмета на поръчката за всички позиции - заверено копие;
8. Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП -  участникът няма да използва 

подизпълнители;
9. Образец №  6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица на 

разположение на участника за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1;
10. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица 

на разположение на участника за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2;
11. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица 

на разположение на участника за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3;
12. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица 

на разположение на участника за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 4;
13. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица 

на разположение на участника за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5;
14. Декларация за наличието на система за обслужване на клиенти (ТгоиЬю Тюке*) и 

процедури за реакция и отстраняване на проблеми;
15. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП за обособена позиция № 1;
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16. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7, за обособена 
позиция № 1 - 2 бр.;

17. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП за обособена позиция № 2;

18. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7, за обособена 
позиция № 2 - 2 бр.;

19. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП за обособена позиция № 3;

20. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7, за обособена 
позиция № 3 - 2 бр.;

21. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП за обособена позиция № 4;

22. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7, за обособена 
позиция № 4 - 2 бр.;

23. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП за обособена позиция № 5;

24. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7, за обособена 
позиция № 5 - 2 бр.;

25. Образец № 8 Декларация за приемане на условията в проекта на договор -  подписана 
и подпечатана от Веселин Цанов Цанов -  пълномощник, лице подписващо офертата;

26. Образец № 2 Техническо предложение, за обособена позиция № 1 -  17 стр.;
- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 

проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 4 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 48 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 4 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 25 /работни дни/ от 
подписване на договора.

27. Образец № 2 Техническо предложение, за обособена позиция № 2 -  17 стр.;
- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 

проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 4 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 48 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 4 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 5 /работни дни/ от 
подписване на договора.

28. Образец № 2 Техническо предложение, за обособена позиция № 3 -  17 стр.;
- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 

проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 4 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 48 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 4 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.
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- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 25 /работни дни/ от 
подписване на договора.

29. Образец № 2 Техническо предложение, за обособена позиция № 4 -  18 стр.;
- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 

проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 4 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 48 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 4 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 2 /работни дни/ от 
подписване на договора.

30. Образец № 2 Техническо предложение, за обособена позиция № 5 -  15 стр.;
- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 

проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 4 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 48 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 4 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 25 /работни дни/ от 
подписване на договора.

31. Образец 3 Ценово предложение, за обособена позиция № 1;
- Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за 

Административна сграда на Община Велико Търново е:
340.00 /триста и четиридесет/ лева без ДДС, или 408,00 /четиристотин и осем/

лева с ДДС.
32. Образец 3 Ценово предложение, за обособена позиция № 2;

- Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за един 
обект /точка на достъп/, за нуждите на общински структури и други обекти на територията на 
град Велико Търново, съгласно приложен списък е:

875,27 /осемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки/ лева без 
ДДС, или 1050,32 /хиляда и петдесет лева и тридесет и две стотинки/ лева с ДДС.

- Цена за включване на нов обект /точка за достъп/
46.00 /четиридесет и шест/ лева без ДДС, или 55,20 /петдесет и пет лева и 

двадесет стотинки/ лева с ДДС.
33. Образец 3 Ценово предложение, за обособена позиция № 3;

- Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите 
на отдел „Местни данъци и такси”, Община Велико Търново е:

260.00 /двеста и шестдесет/ лева без ДДС, или 312,00 /триста и дванадесет/ лева с
ДДС.

34. Образец 3 Ценово предложение, за обособена позиция № 4;
- Общата сума (получена след сборуване на единичните цени за всеки един обект 

/точка на достъп/) на месец за доставка на интернет без ограничение на трафика за всеки един 
обект /точка на достъп/, съгласно приложен списък е:

989.00 /деветстотин осемдесет и девет/ лева без ДДС, или 1186,80 /хиляда сто 
осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки / лева с ДДС.

- Цена за включване на нов обект /точка за достъп/
44,49 /четиридесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки/ лева без ДДС, 

или 53,39 /петдесет и три лева и тридесет и девет стотинки/ лева с ДДС.
35. Образец 3 Ценово предложение, за обособена позиция № 5;

- Месечната цена за доставка на безжичен интернет (''Л-ТАИ) за една точка 
(Ьо1зро1), за обекти съгласно приложен списък е:
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160,00 /сто и шестдесет/ лева без ДДС, или 192,00 /сто деветдесет и два/ лева с
ДДС.

- Цена за включване на нова точка (ТкЛзро!:)
39,99 /тридесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки/ лева без ДДС, или 

47,99 /четиридесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки/ лева с ДДС.

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които 
са в съответствие с изискванията на възложителя.

II. Оферта с вход. № 5300 -  999/12.02.2016 г. от 15:35 часа на „Три Ей Хъб” ЕООД, гр. 
София 1309, р-н Илинден, ж.к. Света Троица, бл. 315, вх. А, ай. 10, с ЕИК 203883867, тел: 
0882 228000, е-таП: пк8@1ЬгееаЬиЬ.сот, съдържа:

Участникът участва за обособени позиции 1, 2 и 3:
1. Образец № 1 „Административни сведения” - попълнени, подписани и подпечатани;
2. Образец № 2 Техническо предложение, за обособени позиции 1, 2 и 3 - 4 стр.;

- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 
проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 4 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 8 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 1,9 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 5 /работни дни/ от 
подписване на договора.

3. Образец 3 Ценово предложение;
За 1 - ва позиция:
- Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за 

Административна сграда на Община Велико Търново е:
531,25 /петстотин тридесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева без ДДС, 

или 637,50 /шестстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева с ДДС.
За 2 - ра позиция:
- Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за един 

обект /точка на достъп/, за нуждите на общински структури и други обекти на територията на 
град Велико Търново, съгласно приложен списък е:

1603,12 /хиляда шестстотин и три лева и дванадесет стотинки/ лева без ДДС, или 
1923,74 /хиляда деветстотин двадесет и три лева и седемдесет и четири стотинки/ лева с ДДС.

- Цена за включване на нов обект /точка за достъп/
50,00 /петдесет/ лева без ДДС, или 60,00 /шестдесет/ лева с ДДС.
За 3 - та позиция:
- Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите 

на отдел „Местни данъци и такси”, Община Велико Търново е:
1162,50 /хиляда сто шестдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева без ДДС, или

1395,00 /хиляда триста деветдесет и пет/ лева с ДДС.
4. Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП -  участникът няма да използва 

подизпълнители;
5. Образец № 5.2 Декларация за приемане на отговорност за действията на 

подизпълнителя;
6. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица на 

разположение на участника за изпълнение на поръчката;
7. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП;

5



8. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7 - 2 бр.;
9. Образец № 8 Декларация за приемане на условията в проекта на договор -  подписана 

и подпечатана от Николай Владимиров Кичев -  управител;
10. Декларация за наличие на действаща система за управление и обслужване на клиенти 

и процедури за реакция и отстраняване на проблеми;
11. Разпечатка от публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за 

намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.ЗЗ, ал.1, т.1 от ЗЕС) на 
КРС.

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които 
са в съответствие с изискванията на възложителя.

III. Оферта с вход. № 5300 -  1004/12.02.2016 г. от 16:45 часа на „Мобилтел” ЕАД, гр. София 
1309, ул. „Кукуш” № 1, М1, с ЕИК 131468980, тел: 0882 204652, факс: 02/485 7907, е-шаП: 
Ь1Й8@тоЬШе1.Ь§, съдържа пет плика:

Участникът участва за всички обособени позиции: 1, 2, 3, 4 и 5:
Плик - Оферта за участие по обособена позиция № 1} съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата -  2 стр.;
2. Образец №  1 „Административни сведения” - попълнени, подписани и подпечатани;
3. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър;
4. Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние от 26.01.2016 г. на Агенция 

по вписванията -  4 стр.;
5. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01357/05.02.2009 г. - заверено копие;
6. Обяснителна бележка;
7. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01395/08.04.2009 г. - заверено копие;
8. Изменение № 01395-11/03.04.2014 г. на разрешение № 01395/08.04.2009 г. но КРС;
9. Изменение и Допълнение № 01395-013/16.07.2015 г. на разрешение № 01395/08.04. 

2009 г. на КРС;
10. Удостоверение, издадено от КРС с № 00035/17.09.2009 г. на основание чл. 77, ал. 2 

от ЗЕС - заверено копие;
11. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с 180 9001:2008;
12. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на 

информационни услуги 180 20000-1:2011;
13. Заверено копие на Сертификат за въведена система за информационна сигурност 

180 27001:2013;
14. Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП -  участникът няма да използва 

подизпълнители;
15. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица 

на разположение на участника за изпълнение на поръчката;
16. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП;

17. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7 - 1 0  бр.;
18. Образец № 8 Декларация за приемане на условията в проекта на договор -  подписана 

и подпечатана от Александър Василев Димитров, Милан Залетел и Деян Кастелиц -  
представители и членове на Управителния съвет;

19. Декларация за наличие на действаща (ТгоиМе Тхске!) система за обслужване на 
клиенти и процедури за реакция и отстраняване на проблеми;

20. Декларация за поемане на гаранционния и извънгаранционния сервиз на доставените 
от него крайни устройства за ползване на услугата;
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21. Декларация за срока на валидност на офертата;
22. Образец № 2 Техническо предложение - 5 стр.;

- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 
проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 0,5 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 72 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 2 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 10 /работни дни/ от 
подписване на договора.

23. Образец 3 Ценово предложение;
- Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за 

Административна сграда на Община Велико Търново е:
250,00 /двеста и петдесет/ лева без ДДС, или 300,00 /триста/ лева с ДДС.

24. Пълномощно, преупълномощаване на лица, подписващи офертата - оригинал;
25. Пълномощно за представителство -  заверен препис;

Плик - Оферта за участие по обособена позиция № 2, съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата -  2 стр.;
2. Образец № 1 „Административни сведения” - попълнени, подписани и подпечатани;
3. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър;
4. Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние от 26.01.2016 г. на Агенция 

по вписванията -  4 стр.;
5. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01357/05.02.2009 г. - заверено копие;
6. Обяснителна бележка;
7. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01395/08.04.2009 г. - заверено копие;
8. Изменение № 01395-11/03.04.2014 г. на разрешение № 01395/08.04.2009 г. но КРС;
9. Изменение и Допълнение № 01395-013/16.07.2015 г. на разрешение № 01395/08.04. 

2009 г. на КРС;
10. Удостоверение, издадено от КРС с № 00035/17.09.2009 г. на основание чл. 77, ал. 2 

от ЗЕС - заверено копие;
11. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с 180 9001:2008;
12. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на 

информационни услуги 180 20000-1:2011;
13. Заверено копие на Сертификат за въведена система за информационна сигурност 

180 27001:2013;
14. Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП -  участникът няма да използва 

подизпълнители;
15. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица 

на разположение на участника за изпълнение на поръчката;
16. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП;

17. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7 - 1 0  бр.;
18. Образец № 8 Декларация за приемане на условията в проекта на договор -  подписана 

и подпечатана от Александър Василев Димитров, Милан Залетел и Деян Кастелиц -  
представители и членове на Управителния съвет;

19. Декларация за наличие на действаща (ТгоиМе Тюке!) система за обслужване на 
клиенти и процедури за реакция и отстраняване на проблеми;
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20. Декларация за поемане на гаранционния и извънгаранционния сервиз на доставените 
от него крайни устройства за ползване на услугата;

21. Декларация за срока на валидност на офертата;
22. Образец № 2 Техническо предложение - 5 стр.;

- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 
проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 0,5 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 72 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 2 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 15 /работни дни/ от 
подписване на договора.

23. Образец 3 Ценово предложение;
- Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за един 

обект /точка на достъп/, за нуждите на общински структури и други обекти на територията на 
град Велико Търново, съгласно приложен списък е:

32.75 /тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/ лева без ДДС, или 39,30 
/тридесет и девет лева и тридесет стотинки/ лева с ДДС.

- Цена за включване на нов обект /точка за достъп/
32.75 /тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/ лева без ДДС, или 39,30 

/тридесет и девет лева и тридесет стотинки/ лева с ДДС.
24. Пълномощно, преупълномощаване на лица, подписващи офертата - оригинал;
25. Пълномощно за представителство -  заверен препис;

Плик - Оферта за участие по обособена позиция №  3, съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата -  2 стр.;
2. Образец №  1 „Административни сведения” - попълнени, подписани и подпечатани;
3. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър;
4. Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние от 26.01.2016 г. на Агенция 

по вписванията -  4 стр.;
5. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01357/05.02.2009 г. - заверено копие;
6. Обяснителна бележка;
7. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01395/08.04.2009 г. - заверено копие;
8. Изменение № 01395-11/03.04.2014 г. на разрешение № 01395/08.04.2009 г. но КРС;
9. Изменение и Допълнение № 01395-013/16.07.2015 г. на разрешение № 01395/08.04. 

2009 г. на КРС;
10. Удостоверение, издадено от КРС с № 00035/17.09.2009 г. на основание чл. 77, ал. 2 

от ЗЕС - заверено копие;
11. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с 180 9001:2008;
12. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на 

информационни услуги 180 20000-1:2011;
13. Заверено копие на Сертификат за въведена система за информационна сигурност 

180 27001:2013;
14. Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП -  участникът няма да използва 

подизпълнители;
15. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица 

на разположение на участника за изпълнение на поръчката;
16. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП;



17. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7 - 10 бр.;
18. Образец № 8 Декларация за приемане на условията в проекта на договор -  подписана 

и подпечатана от Александър Василев Димитров, Милан Залетел и Деян Кастелиц -  
представители и членове на Управителния съвет;

19. Декларация за наличие на действаща (ТгоиЬ1е Т1ске1) система за обслужване на 
клиенти и процедури за реакция и отстраняване на проблеми;

20. Декларация за поемане на гаранционния и извънгаранционния сервиз на доставените 
от него крайни устройства за ползване на услугата;

21. Декларация за срока на валидност на офертата;
22. Образец № 2 Техническо предложение - 5 стр.;

- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 
проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 0,5 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 72 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 2 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 1 /работен ден/ от 
подписване на договора.

23. Образец 3 Ценово предложение;
- Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите 

на отдел „Местни данъци и такси”, Община Велико Търново е:
250,00 /двеста и петдесет/ лева без ДДС, или 300,00 /триста/ лева с ДДС.

24. Пълномощно, преупълномощаване на лица, подписващи офертата - оригинал;
25. Пълномощно за представителство -  заверен препис;

Плик - Оферта за участие по обособена позиция № 4, съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата -  2 стр.;
2. Образец № 1 „Административни сведения” - попълнени, подписани и подпечатани;
3. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър;
4. Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние от 26.01.2016 г. на Агенция 

по вписванията -  4 стр.;
5. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01357/05.02.2009 г. - заверено копие;
6. Обяснителна бележка;
7. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01395/08.04.2009 г. - заверено копие;
8. Изменение № 01395-11/03.04.2014 г. на разрешение № 01395/08.04.2009 г. но КРС;
9. Изменение и Допълнение № 01395-013/16.07.2015 г. на разрешение № 01395/08.04. 

2009 г. на КРС;
10. Удостоверение, издадено от КРС с № 00035/17.09.2009 г. на основание чл. 77, ал. 2 

от ЗЕС - заверено копие;
11. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с 180 9001:2008;
12. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на 

информационни услуги 180 20000-1:2011;
13. Заверено копие на Сертификат за въведена система за информационна сигурност 

180 27001:2013;
14. Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП -  участникът няма да използва 

подизпълнители;
15. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица 

на разположение на участника за изпълнение на поръчката;



16. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП;

17. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7 - 1 0  бр.;
18. Образец № 8 Декларация за приемане на условията в проекта на договор -  подписана 

и подпечатана от Александър Василев Димитров, Милан Залетел и Деян Кастелиц -  
представители и членове на Управителния съвет;

19. Декларация за наличие на действаща (ТгоиЬю Тюке1:) система за обслужване на 
клиенти и процедури за реакция и отстраняване на проблеми;

20. Декларация за поемане на гаранционния и извънгаранционния сервиз на доставените 
от него крайни устройства за ползване на услугата;

21. Декларация за срока на валидност на офертата;
22. Образец № 2 Техническо предложение - 5 стр.;

- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 
проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 0,5 часа от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 72 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 2 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 15 /работни дни/ от 
подписване на договора.

23. Образец 3 Ценово предложение;
- Общата сума (получена след сборуване на единичните цени за всеки един обект 

/точка на достъп/) на месец за доставка на интернет без ограничение на трафика за всеки един 
обект /точка на достъп/, съгласно приложен списък е:

2200,00 /две хиляди и двеста/ лева без ДДС, или 2640,00 /две хиляди шестстотин 
и четиридесет/ лева с ДДС.

- Цена за включване на нов обект /точка за достъп/
42,31 /четиридесет и два лева и тридесет и една стотинки/ лева без ДДС, или 50,77 

/петдесет лева и седемдесет и седем стотинки/ лева с ДДС.
24. Пълномощно, преупълномощаване на лица, подписващи офертата - оригинал;
25. Пълномощно за представителство -  заверен препис;

Плик - Оферта за участие по обособена позиция Ж» 5, съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата -  2 стр.;
2. Образец № 1 „Административни сведения” - попълнени, подписани и подпечатани;
3. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър;
4. Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние от 26.01.2016 г. на Агенция 

по вписванията -  4 стр.;
5. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01357/05.02.2009 г. - заверено копие;
6. Обяснителна бележка;
7. Разрешение, издадено от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс № 01395/08.04.2009 г. - заверено копие;
8. Изменение № 01395-11/03.04.2014 г. на разрешение № 01395/08.04.2009 г. но КРС;
9. Изменение и Допълнение № 01395-013/16.07.2015 г. на разрешение № 01395/08.04. 

2009 г. на КРС;
10. Удостоверение, издадено от КРС с № 00035/17.09.2009 г. на основание чл. 77, ал. 2 

от ЗЕС - заверено копие;
11. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с 180 9001:2008;
12. Заверено копие на Сертификат за въведена система за управление на 

информационни услуги 180 20000-1:2011;
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13. Заверено копие на Сертификат за въведена система за информационна сигурност 
180 27001:2013;

14. Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП -  участникът няма да използва 
подизпълнители;

15. Образец № 6 Декларация - списък по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, на техническите лица 
на разположение на участника за изпълнение на поръчката;

16. Образец № 7 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП;

17. Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение към Образец 7 - 1 0  бр.;
18. Образец № 8 Декларация за приемане на условията в проекта на договор -  подписана 

и подпечатана от Александър Василев Димитров, Милан Залетел и Деян Кастелиц -  
представители и членове на Управителния съвет;

19. Декларация за наличие на действаща (ТгоиЬю "Леке!:) система за обслужване на 
клиенти и процедури за реакция и отстраняване на проблеми;

20. Декларация за поемане на гаранционния и извънгаранционния сервиз на доставените 
от него крайни устройства за ползване на услугата;

21. Декларация за срока на валидност на офертата;
22. Образец № 2 Техническо предложение - 5 стр.;

- Срокът за отстраняване на технически повреди по системите или други 
проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата е до 1 час от 
уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за включване на нови обекти след възлагане е до 72 часа след писмено
възлагането.

- Срокът за явяване на администратор в съответната структура, при възникване на 
проблем е до 2 часа от уведомяването, съгласно условията на договора.

- Срокът за реално започване на изпълнението на услугата е 10 /работни дни/ от 
подписване на договора.

23. Образец 3 Ценово предложение;
- Месечната цена за доставка на безжичен интернет (''УЬАИ) за една точка 

(Ьо1зро1), за обекти съгласно приложен списък е:
38.33 /тридесет и осем лева и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС, или 46,00 

/четиридесет и шест/ лева с ДДС.
- Цена за включване на нова точка (Ьо1зро1)
38.33 /тридесет и осем лева и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС, или 46,00 

/четиридесет и шест/ лева с ДДС.
24. Пълномощно, преупълномощаване на лица, подписващи офертата - оригинал;
25. Пълномощно за представителство -  заверен препис;

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които 
са в съответствие с изискванията на възложителя.

К о м и с и я т а  д о п у с к а  д о  п о - н а т а т ъ ш н о  у ч а с т и е  и  о ц е н к а  в  с ъ о т в е т с т в и е  с

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ:

- Оферта с вход. № 5300 -  996/12.02.2016 г. от 14:00 часа на „БТК” ЕАД, гр. София 1784, 
бул. „Цариградско шосе” № 115, сграда А, У1УАСОМ Централен офис, с ЕИК 831642181, 
тел: 0878 400 367, факс: 02/943 34 44, е-таП: ЬШз@У1Уасот.Ь§, за обособени позиции № 1, 2, 
3, 4 и 5;

- Оферта с вход. № 5300 -  999/12.02.2016 г. от 15:35 часа на „Три Ей Хъб” ЕООД, гр. 
София 1309, р-н Илинден, ж.к. Света Троица, бл. 315, вх. А, ап. 10, с ЕИК 203883867, тел: 
0882 228000, е-таП: пкз@ШгееаЬиЬ.сот, за обособени позиции № 1, 2 и 3;
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- Оферта с вход. № 5300 -  1004/12.02.2016 г. от 16:45 часа на „Мобилтел” ЕАД, гр. 
София 1309, ул. „Кукуш” № 1, М1, с ЕИК 131468980, тел: 0882 204652, факс: 02/485 7907, е- 
шаП: ЬШ8@шоЬШе1.Ь§, за обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5;

Комисията извършва оценката съобразно посочената в публичната покана методика:

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най- 
изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място 
участникът получил най-много точки след осредняване на резултатите /точките/ по всеки 
показател.

Участникът с най-висок комплексна оценка К се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която 
се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняването.

Комплексната оценка К се изчислява по формулата:
к=ц+т+с

Показател Относителна тежест, 

в точки

1. Ценови показател - Оценка на предлаганата цена -  Ц 50 т.

2. Техническа оценка - Оценка на техническото предложение 
за изпълнение -  Т

30 т.

3. Срок за отстраняване на технически повреди - Показател 
срок за отстраняване на технически повреди по системите или 
други проблеми свързани с инфраструктурата свързана с 
изпълнението на услугата - С

20 т.

Ц - Ценови показател - Оценка на предлаганата цена
Показател за предлаганата цена от Участника - определя най-доброто ценово предложение 
/най-ниската предложена цена/. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, 
което ще има за своя последица най -  малък бюджетен разход.

За позиция 1 и 3: „ Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за 
Административна сграда на Община Велико Търново” и „Услуга по доставка на интернет 
без ограничение на трафика за нуждите на отдел „Местни данъци и такси”, Община 
Велико Търново”

Ц - Месечна цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за 
Административна сграда на Община Велико Търново / за нуждите на отдел „Местни 
данъци и такси”, Община Велико Търново. Предложението с най-ниската предложена цена 
за месец за доставка на интернет, получава максимален брой точки 50, а всяко следващо се 
оценява по следната формула:

Ц = 50 х Цтгп /Цп, където 
Цтт — най-ниската предложена месечна цена за доставка на интернет за 

административната сграда на Община Велико Търново /  за нуждите на Отдел „Местни 
данъци и такси”
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Цп -  месечна цена за доставка на интернет за административната сграда на 
Община Велико Търново / з а  нуждите на Отдел „Местни данъци и такси” предложена от 
п-тия участник.

За позиция 2: „ Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите 
на общински структури и други обекти на територията на град Велико Търново”

Ц - Месечна цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за един обект 
/точка на достъп/, за нуждите на общински структури и други обекти на територията на 
град Велико Търново, съгласно приложен списък. Предложението с най-ниската 
предложена цена за месец за доставка на интернет, получава максимален брой точки 50, а всяко 
следващо се оценява по следната формула:

Ц = 50 х Цтт /Цп, където 
Цтт -  най-ниската предложена месечна цена за доставка на интернет за един обект 

/точка на достъп/
Цп -  цената за доставка на интернет за един обект /точка на достъп/, предложена 

от п-тия участник.

За позииия 4: „Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите 
на Кметствата и други обекти на територията на Община Велико Търново /без гр. 
Велико Търново/”

Ц -  Общата сума (получена след сборуване на единичните цени за всеки един обект /точка на 
достъп/) на месец за доставка на интернет без ограничение на трафика за всеки един обект 
/точка на достъп/, съгласно приложен списък. Предложението с най-ниската предложена 
обща сума на месец за доставка на интернет, получава максимален брой точки 50, а всяко 
следващо се оценява по следната формула:

Ц = 50 х Цтт /Цп, където 
Цтт -  най-ниската предложена обща месечна сума.
Цп -  обща месечна сума за доставка на интернет, предложена от п-тия участник. 

За позииия 5 : ..Безжичен интернет ( I V ”

Ц - Месечна цена за доставка на безжичен интернет (\УЬА]Ч) за една точка (Ьо18ро1), за 
обекти съгласно приложен списък. Предложението с най-ниската предложена цена за 
доставка на безжичен интернет (\\Т,ЛМ), получава максимален брой точки 50, а всяко следващо 
се оценява по следната формула:

Ц = 50 х Цтт /Цп, където 
Цтт -  най-ниската предложена цена за доставка на безжичен интернет (УУЬАИ) за 

една точка
Цп -  цената за доставка на интернет за доставка на безжичен интернет (ТУЬАИ) за 

една точка, предложена от п-тия участник.

Т -  Техническа оценка - Оценка за качеството на предоставяната услуга.
Оценява се „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“. 

Определянето на оценката зависи от степента на покриване на изискванията по 
отношение на количеството и обема на обществената поръчка, по следния метод:

® При подробно описание на начина на осигуряване на необходимите изисквания 
по отношение на количеството и обема на обществената поръчка, пълнота в предоставените 
структурни схеми на мрежата и подробно описание на технология на обслужването, участникът 
получава 30 точки.

• При непълно описание на начина на осигуряване на необходимите изисквания по 
отношение на количеството и обема на обществената поръчка, непълнота в предоставените
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структурни схеми на мрежата и технология на обслужването, участникът получава 15 точки;
• При декларативно заявено изпълнение на изискванията по отношение на 

количеството и обема на обществената поръчка, липса на подробно описание на мрежата на 
доставчика и липса на яснота или частична яснота как ще се предоставят необходимите 
изискванията по отношение на количеството и обема на обществената поръчка, участникът 
получава 5 точки;
Забележка: За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се 
тълкуват, както следва:

Дефиниции:
„Подробно“ е описание, което освен че съдържа видове дейности, поддейности за 

осигуряване на изискванията по отношение на количеството и обема на обществената поръчка, 
не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 
поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията и/или други 
факти, имащи отношение към повишаване качеството и обхвата на изпълнение на поръчката.

„Пълнота в предоставените структурни схеми на мрежата и подробно описание 
на технология“ е структурна схема или подробно описание на технология на обслужването, 
която недвусмислено посочва конкретния вид дейност и/или конкретно предложение по начин, 
по който същият/ото да бъде индивидуализиран/о сред останалите предвидени видове 
дейности/предложения и изяснява подхода на работа и съдържа логически свързано описание 
на всяка стъпка от процеса/описанието, за който се отнася.

„Непълно описание” е описание, в което участникът е повторил самите изисквания на 
спецификациите, частично е описал видове дейности, поддейности за осигуряване на 
необходимите функционалности и декларативно е заявил, че ще ги изпълни.

„Частична яснот а” е описание, в което участникът е повторил самите изисквания по 
отношение на количеството и обема на обществената поръчка и само декларативно е заявил, че 
ще ги изпълни.

Участник, който не е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
ще бъде отстранен.

С -  Срок за отстраняване на технически повреди по системите или други проблеми 
свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата, посочен в часове от 
уведомяването - най - краткия предложен срок за отстраняване на технически повреди /в 
часове/ след уведомяването се оценява с 20 т. Предложението, което в най-голяма степен 
отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най - краткия предложен срок за отстраняване 
на технически повреди/ и съответства на поставените технически изисквания за изпълнение 
получава 20 т., а всяко следващо се оценява по следната формула:

С = 20 х  Стт/Сп, където
Стт - е най-краткия предложен срок за отстраняване на технически повреди /в часове/ 

след уведомяването
Сп -  е предложения срок за отстраняване на технически повреди /в часове/ след 

уведомяването от п-тия участник.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва 
закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При 
установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по 
изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с 
цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.
Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности 
и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.
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В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 
избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна 
оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

По показател „Ц -  Ценови показател - Оценка на предлаганата цена:
Показател за предлаганата цена от Участника - определя най-доброто ценово 

предложение /най-ниската предложена цена/. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
предложение, което ще има за своя последица най -  малък бюджетен разход.

За обособена позиция № 1:
По обособена позиция 1 участникът, който предлага най - ниска месечна цена за доставка на 
интернет без ограничение на трафика за административната сграда на Община Велико Търново, 
е „М обилтел” ЕАД, с цена 250,00 лева без ДДС и съответно получава 50 т. Оценките на 
другите участници се получават по формулата Ц = 50 х Цтлп/Цп и са, както следва:

- „БТ К ” ЕАД = 50 х 250/340 = 50 х 0,74 = 37 т.

- „Три Ей Хъб” ЕО О Д = 50 х 250/531,25 = 50 х 0,47 = 23,5 т.

За обособена позиция № 2:
По обособена позиция 2 участникът, който предлага най - ниска месечна цена за доставка на 
интернет без ограничение на трафика за един обект /точка на достъп/ за нуждите на общински 
структури и други обекти на територията на град Велико Търново, е „М обилтел” ЕАД, с цена
32,75 лева без ДДС и съответно получава 50 т. Оценките на другите участници се получават 
по формулата Ц = 50 х Цппп/Цп и са, както следва:

- „БТ К ” ЕАД = 50 х 32,75/875,27 = 50 х 0,04 = 2 т.

- „Три Ей Х ъб” ЕООД = 50 х 32,75/1603,12 = 50 х 0,02 = 1 т.

За обособена позиция № 3:
По обособена позиция 3 участникът, който предлага най - ниска месечна цена за доставка на 
интернет без ограничение на трафика за нуждите на Отдел „Местни данъци и такси”, е 
„М обилтел” ЕАД, с цена 250,00 лева без ДДС и съответно получава 50 т. Оценките на 
другите участници се получават по формулата Ц = 50 х Ц т т /Ц п  и са, както следва:

- „БТ К ” ЕАД = 50 х 250/260 = 50 х 0,96 = 48 т.

- „Три Ей Х ъб” ЕООД = 50 х 250/1162,50 = 50 х 0,22 = 11 т.

За обособена позиция № 4:
По обособена позиция 4 участникът, който предлага най - ниска обща сума (получена след 
сборуване на единичните цени за всеки един обект /точка на достъп/) на месец за доставка на 
интернет без ограничение на трафика за всеки един обект /точка на достъп/, съгласно приложен 
списък, е „БТ К ” ЕАД, с цена 989,00 лева без ДДС и съответно получава 50 т. Оценката на 
другия участник се получава по формулата Ц = 50 х Цгшп/Цп и е, както следва:

- „Мобилтел” ЕАД = 50 х 989/2200 = 50 х 0,45 = 22,5 т.
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За обособена позиция № 5:
По обособена позиция 5 участникът, който предлага най - ниска месечна цена за доставка на 
безжичен интернет (ЛУЪАМ) за една точка (Ьо^зро!), е „Мобилтел” ЕАД, с цена 38,33 лева без 
ДДС и съответно получава 50 т. Оценката на другия участник се получава по формулата Ц = 
50 х Ц т т /Ц п  и е, както следва:

- „БТ К ” ЕАД = 50 х 38,33/160 = 50 х 0,24 = 12 т.

По показател ,,Т — Техническа оценка - Оценка за качеството на предоставяната 
услуга: 

За обособена позиция № 1:
„БТК ” ЕАД
Техническото предложение за изпълнение на поръчката съдържа подробно описание на 

начина на осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. В пълнота са представени структурни схеми на мрежата, топология и 
подробно описание на технология на обслужване. Предложението на участника в максимална 
степен съответства по отношение на количеството и обема на изискванията на поръчката. 
Комисията съобразно методиката за оценка, единодушно оценява участника с 30 т.

„Три Ей Хъб” ЕООД
В техническото си предложение участникът е заявил декларативно изпълнение на 

изискванията при изпълнение на поръчката. Ограничил се е единствено до изброяване и 
преповтаряне на информацията от техническата спецификация и не е дал допълнителна 
информация за видовете дейности и под дейности, последователността, технологията. Не е 
спазено задължително изискване по техническата спецификация. За така представеното 
техническо предложение и съобразно методиката за оценка, комисията единодушно оценява 
участника с 5 т.

„Мобилтел” ЕАД
В техническото си предложение участникът е представил подробно начина на 

осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. Представил е подробно описание на технологията на обслужване и 
предоставените структурни схеми, физическите и логически взаимовръзки на мрежата. 
Предложението на участника в максимална степен съответства по отношение на количеството 
и обема на изискванията на поръчката. Комисията единодушно оценява участника с 30 т.

За обособена позиция № 2:
„БТК ” ЕАД
Техническото предложение за изпълнение на поръчката съдържа подробно описание на 

начина на осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. В пълнота са представени необходимата топология и структурни схеми 
на мрежата, подробно е представена цялостната технология. Предложението на участника в 
максимална степен съответства по отношение на количеството и обема на изискванията на 
поръчката. Комисията съобразно методиката за оценка, единодушно оценява участника с 30

„Три Ей Хъб” ЕООД
В техническото си предложение участникът е заявил декларативно изпълнение на 

изискванията при изпълнение на поръчката. Ограничил се е единствено до изброяване и 
преповтаряне на информацията от техническата спецификация и не е дал допълнителна
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информация за видовете дейности и под дейности, последователността, технологията. Не е 
спазено задължително изискване по техническата спецификация. За така представеното 
техническо предложение и съобразно методиката за оценка, комисията единодушно оценява 
участника с 5 т.

„Мобилтел” ЕАД
В техническото си предложение участникът е представил подробно начина на 

осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. Представил е подробно описание на технологията на обслужването и 
предоставените структурни схеми, физическите и логически взаимовръзки на мрежата. 
Предложението на участника в максимална степен съответства по отношение на количеството 
и обема на изискванията на поръчката. Комисията единодушно оценява участника с 30 т.

За обособена позиция № 3:
„БТК” ЕАД
Техническото предложение за изпълнение на поръчката съдържа подробно описание на 

начина на осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. В пълнота са представени структурните схеми, физическите и 
логически взаимовръзки на мрежата, подробно е описана технологията. Предложението на 
участника в максимална степен съответства по отношение на количеството и обема на 
изискванията на поръчката. Комисията съобразно методиката за оценка, единодушно оценява 
участника с 30 т.

„Три Ей Хъб” ЕООД
В техническото си предложение участникът е заявил декларативно изпълнение на 

изискванията при изпълнение на поръчката. Ограничил се е единствено до изброяване и 
преповтаряне на информацията от техническата спецификация и не е дал допълнителна 
информация за видовете дейности и под дейности, последователността, технологията. Не е 
спазено задължително изискване по техническата спецификация. За така представеното 
техническо предложение и съобразно методиката за оценка, комисията единодушно оценява 
участника с 5 т.

„Мобилтел” ЕАД
В техническото си предложение участникът е представил подробно начина на 

осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. Представил е подробно описание на технологията на обслужването и 
предоставените структурни схеми, физическите и логически взаимовръзки на мрежата. 
Предложението на участника в максимална степен съответства по отношение на количеството 
и обема на изискванията на поръчката. Комисията единодушно оценява участника с 30 т.

За обособена позиция № 4:
„БТК” ЕАД
Техническото предложение за изпълнение на поръчката съдържа подробно описание на 

начина на осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. В пълнота са представени структурни схеми и топология на мрежата, и 
подробно е описана цялостната технология. Предложението на участника в максимална степен 
съответства по отношение на количеството и обема на изискванията на поръчката. Комисията 
съобразно методиката за оценка, единодушно оценява участника с 30 т.

„Мобилтел” ЕАД
В техническото си предложение участникът е представил подробно начина на 

осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. Представил е подробно описание на технологията на обслужването и
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предоставените структурни схеми, физически и логически взаимовръзки на мрежата. 
Предложението на участника в максимална степен съответства по отношение на количеството 
и обема на изискванията на поръчката. Комисията единодушно оценява участника с 30 т.

За обособена позиция № 5:
„БТК” ЕАД
Техническото предложение за изпълнение на поръчката съдържа подробно описание на 

начина на осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. В пълнота са представени структурни схеми на мрежата и подробно е 
описана цялостната технология. Предложението на участника в максимална степен 
съответства по отношение на количеството и обема на изискванията на поръчката. Комисията 
съобразно методиката за оценка, единодушно оценява участника с 30 т.

„Мобилтел” ЕАД
В техническото си предложение участникът е представил подробно начина на 

осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на 
обществената поръчка. Представил е подробно описание на технологията на обслужването и 
предоставените структурни схеми, физически и логически взаимовръзки на мрежата. 
Предложението на участника в максимална степен съответства по отношение на количеството 
и обема на изискванията на поръчката. Комисията единодушно оценява участника с 30 т.

По показател „С - Срок за отстраняване на технически повреди по системите или 
други проблеми свързани с инфраструктурата свързана с изпълнението на услугата, 
посочен в часове от уведомяването:

Предложенията на участниците са, както следва:
За обособена позиция № 1:
„БТК” ЕАД

С = 4 часа
С = 20 х 0,5/4 = 20 х 0,13 = 2,6 т.

„Три Ей Хъб” ЕООД 
С = 4 часа
С = 20 х 0,5/4 = 20 х 0,13 = 2,6 т.

„Мобилтел” ЕАД 
С = 0,5 часа 
С = 20 т.

За обособена позиция № 2:
„БТК” ЕАД

С = 4 часа
С = 20 х 0,5/4 = 20 х 0,13 = 2,6 т.

„Три Ей Хъб” ЕООД  
С = 4 часа
С = 20 х 0,5/4 = 20 х 0,13 = 2,6 т.

„Мобилтел” ЕАД 
С = 0,5 часа 
С = 20 т.

За обособена позиция № 3:
„БТК” ЕАД

С = 4 часа
С = 20 х 0,5/4 = 20 х 0,13 = 2,6 т.
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„Три Ей Хъб” ЕООД 
С = 4 часа
С = 20 х 0,5/4 = 20 х 0,13 = 2,6 т.

„Мобилтел” ЕАД 
С = 0,5 часа 
С = 20 т.

За обособена позиция № 4:
„БТК” ЕАД

С = 4 часа
С = 20 х 0,5/4 = 20 х 0,13 = 2,6 т.

„Мобилтел” ЕАД 
С = 0,5 часа 
С = 20 т.

За обособена позиция № 5:
„БТК” ЕАД

С = 4 часа
С = 20 х 1/4 = 20 х 0,25 = 5 т.

„Мобилтел” ЕАД 
С = 1 час 
С = 20 т.

След обстойно разглеждане и обсъждане на представените документи, Комисията 
предложи следното класиране за изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Услуга по 
доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико 
Търново”, по обособени позиции:

За Позиция 1: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за 
Административна сграда на Община Велико Търново.

1-во място: „Мобилтел” ЕАД 
П-ро място: „БТК” ЕАД 

Ш -то място: „Три Ей Хъб” ЕООД

За Позиция 2: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите 
на общински структури и други обекти на територията на град Велико Търново.

1-во място: „Мобилтел” ЕАД 
П-ро място: „БТК” ЕАД 

Ш -то място: „Три Ей Хъб” ЕООД

За Позиция 3: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите 
на отдел „Местни данъци и такси”, Община Велико Търново.

1-во място: „Мобилтел” ЕАД 
П-ро място: „БТК” ЕАД 

Ш -то място: „Три Ей Хъб” ЕООД
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За Позиция 4: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите 
на Кметствата и други обекти на територията на Община Велико Търново /без гр.

Велико Търново/.

Неразделна част от настоящия протокол е обобщената оценъчна таблица, подписана от 
членовете на комисията.

Настоящият протокол и оценъчната таблица към него се съставиха в два еднообразни 
екземпляра.

Настоящият протокол и съпровождащата го оферта на участника се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 101г, ал.4 от ЗОП.

Комисията приключи работа в 12:30 часа.

КОМИСИЯ в състав:

1-во място: „БТК” ЕАД 
Н-ро място: „Мобилтел” ЕАД

За Позиция 5: Безжичен интернет (ЬУЛАМ).

1-во място: „Мобилтел” ЕАД 
П-ро място: „БТК” ЕАД

/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..л А
/ Розалия Стефанова - Д 
Търново /

[а дирекция „Административно обслужване” в Община Велико

И ЧЛЕНОВЕ: ;

/ Н Петрова - Директор дирекция ОСОП в Община Велико Търново /

ш  експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /
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Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: "Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община
Велико Търново”, по обособени позиции:

За Позиция 1: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за Административна сграда на Община Велико Търново.

Фирма Ценови критерий Ц Т -  Техническа оценка
С - Срок за 

отстраняване на 
технически повреди

К - общо

„БТК” ЕАД 37 30 2,6 69,6

„Три Ей Хъб” ЕООД 23,5 5 2,6 31,1

„Мобилтел” ЕАД 50 30 20 100

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........
/Розалия Стефанова - Директорка дирекция „Административно обслужване" в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: ^

/ Николина Ангелова - ___ ,___експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /
~ ч

/ инж. Тихомир Манов -  Гл :сперт в отдел ИТО в Община Велико Търново / 

/ Надя Петрова - Директор дирекция ОСОП в Община Велико Търново /

/ Пяе 1 експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /
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Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: "Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община
Велико Търново”, по обособени позиции:

За Позиция 2: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на общински структури и други обекти на територията на град
Велико Търново.

Фирма Ценови критерий Ц Т -  Техническа оценка
С - Срок за 

отстраняване на 
технически повреди

К - общо

„БТК” ЕАД 2 30 2,6 34,6

„Три Ей Хъб” ЕООД 1 5 2,6 8,6

„Мобилтел” ЕАД 50 30 20 100

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/Розалия Стефанова - Директс |рекция „Административно обслужване” в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ:

I Николина Ангеле тарши яю-.перт в отдел ОП в Община Велико Търново /

у  ‘ ?........................- м - .............. ............................................................
/ инж. Тихом^п Манов -  Гл&в сперт в отдел ИТО в Община Велико Търново /

/ Надя Петоова - Диоектдр дирекция ОСОП в Община Велико Търново /

/ Павегй 1и експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /
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Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: "Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община
Велико Търново”, по обособени позиции:

За Позиция 3: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на отдел „Местни данъци и такси”, Община Велико Търново.

Фирма Ценови критерий Ц Т -  Техническа оценка
С - Срок за 

отстраняване на 
технически повреди

К - общо

„БТК” ЕАД 48 30 2,6 80,6

„Три Ей Хъб” ЕООД 11 5 2,6 18,6

„Мобилтел” ЕАД 50 30 20 100

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............
/Розалия Стефанова - Директс рекция „Административно обслужване” в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ:

................................л .................................................................................................
/^ 7  и // Николина Ангеловг гарши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /
\У    - г

/I '

/ инж. Тихомир Мянов -  Гл1еГьсН експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /

/ Надя Петрова ^иректоп-дирекция ОСОП в Община Велико Търново /
С'
а

/ /

У-Пг зксперт в отдел ИТО в Община Велико Търново /
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Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: "Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община
Велико Търново”, по обособени позиции:

За Позиция 4: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Кметствата и други обекти на територията на Община Велико
Търново /без гр. Велико Търново/.

Фирма Ценови критерий Ц Т -  Техническа оценка
С - Срок за 

отстраняване на 
технически повреди

К - общо

„БТК” ЕАД 50 30 2,6 82,6

„Мобилтел” ЕАД 22,5 30 20 72,5

г
КОМИСИЯ в състав:

I
ПРЕДСЕДАТЕЛ:........... ^
/Розалия Стефанова - Дире дирекция „Административно обслужване” в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ: I

/ Николина Ангелова - ^ 1 с.рши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /

 г .............................................................
/ инж. Тихомир Манов'-ТлаЕ !ксперт в отдел ИТО в Община Велико Търново /

/ Надя Петрова - Директор дирекция ОСОП в Община Велико Търново /

/ Паве] 1 експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /
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Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: "Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите
на Община Велико Търново”, по обособени позиции:

За Позиция 5: Безжичен интернет (\ЛМ_АМ).

Фирма Ценови критерий Ц Т -  Техническа оценка
С - Срок за 

отстраняване на 
технически повреди

К - общо

„БТК” ЕАД 12 30 5 47

„Мобилтел” ЕАД 50 30 20 100

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................«'Г.Л
/Розалия Стефанова - Директор на миуемдия „Административно обслужване” в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ:

г.................................
/ Николина Ангело арши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /

/} <  >
 /> ........................................................
/ инж. Тихомир Ма лавен^< ерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /

/ Надя Петрова ~ Д ,  )р дирекция ОСОП в Община Велико Търново /

/ Пав^ 1 експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /
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