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П Р О Т О К О Л   №2 
 

от проведено закрито заседание и заседание за разглеждане на документите по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ в две 

обособени позиции: 

обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  

фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ и обособена позиция 2: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по 

стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет 

и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”, открита с Решение 

АОП РД 40-187/07.12.2017г. и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2017-

0033, с цел констатиране съответствието им с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя  

Днес, 12.06.2018г. в заседателна зала №1, находяща се в административната 

сграда на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, 

бул. „Цар Освободител“ № 15, се проведе заседание на Комисията, назначена със 

Заповед № РД 40-80/30.05.2018г. на Възложителя, за провеждане на открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на СУ „Св. 

Климент Охридски“ в две обособени позиции:обособена позиция 1: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  фиксирана мрежа и 

цифрова телевизионна услуга“ и обособена позиция 2: „Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет и 

специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”, открита с Решение 

АОП РД 40-187/07.12.2017г. и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2017-

0033 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в 

следния състав: 

 

Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки”; 

Членове: 

1. Георги Божанин – в.и.д. Главен Мениджър на Софийски университет "Св. 

Климент Охридски" 

2. Изабела Маринова – адвокат 

3. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“; 

4. Веселин Йорданов – Външен експерт в регистъра на АОП с уникален номер ВЕ-

684 

 



  

 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията 

присъстват на провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за 

приемане на валидни решения, не се налага определяне и встъпване на резервни 

членове.  

На предходно заседание, Комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, 

във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗОП извърши проверка за съответствието на 

представените във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от 

Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на 

представените документи за допустимост, съобразно изискванията на 

Документацията за участие в процедурата.  

С оглед на това до разглеждане на Техническото предложение бяха допуснати 

следните участници: 

По обособена позиция №1 Предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез  фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ 

 „А1 България“ ЕАД 

 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

По обособена позиция №2 „Предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално 

покритие, включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, 

свързани с тази дейност“: 

 „А1 България“ ЕАД 

 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

 

Комисията пристъпи към преглед на Техническите предложения на 

допуснатите Участници, следвайки при разглеждането и краткото им описание 

поредността на първоначално подадените оферти. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи 

Техническите предложения на Участниците, в резултат от която проверка следва да 

установи, дали всички отговарят на условията за пълнота и комплектованост, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на 

Възложителя обективирани в Раздел IV “Указания за подготовка и представяне на 

офертата“ от Документацията за участие в процедурата.  

Комисията провери дали всяко едно от обсъжданите Технически предложения, 

съдържащи се в допуснатите до участие оферти включва в съдържанието си: 

За обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги 

чрез  фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ 

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника, когато е приложимо (в оригинал). 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на Възложителя - свободен текст (в оригинал). 

3. Декларация за възможността участникът да предостави групи географски 

и негеографски номера по смисъла на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) след 

географски кодове в градовете указани в Таблица 1 и Таблица 2 от техническата 

спецификация от документацията - свободен текст (в оригинал). 



  

 

4. Декларация, че е включена в предложението възможност за преносимост 

със запазване на всички съществуващи номера от настоящия номерационен план на 

Възложителя - свободен текст (в оригинал). 

5. Декларация, че предложеното техническо решение не допуска, изисква 

или налага каквато и да е софтуерна или хардуерна намеса в конфигурацията на 

телефонните централи и друго  оборудване на Възложителя и не изисква допълнителни 

разходи за закупуването на допълнителни лицензи от страна на Възложителя, 

разширение или преконфигурация на мрежата, а ако са необходими такива те се 

предоставят и инсталират безплатно за времето на договора от участника, определен за 

изпълнител - свободен текст - свободен текст (в оригинал). 

6. Декларация, че услугите, предоставяни от него, следва да отговарят на 

изискванията за качество, заложени в разрешението за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на електронни съобщителни 

услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа и предоставяне на 

обществена телефонна услуга- свободен текст (в оригинал).  

7. Декларация за пълна техническа възможност и поемането на ангажимент 

от страна и за сметка на участника да се извършат необходимите подготвителни 

дейности за предоставяне на услугите в пълен обем при спазване на посочените от 

Възложителя срокове - свободен текст (в оригинал). 

8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - по образец 

Приложение №4 (в оригинал) - по преценка на участника. 

9. Декларация относно срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква “г” от ППЗОП - по образец Приложение  № 5(в оригинал). 

10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “в” от ППЗОП - по образец Приложение № 6 (в оригинал). 

За обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги 

чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, 

включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с тази 

дейност”. 

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не 

е законният представител на участника, когато е приложимо (в оригинал). 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на Възложителя - свободен текст (в оригинал). 

3. Декларация, че е включена в предложението възможност за преносимост 

със запазване на всички съществуващи номера от настоящия номерационен план на 

Възложителя - свободен текст (в оригинал). 

4. Декларация, че услугите, предоставяни от него, следва да отговарят на 

изискванията за качество, заложени в разрешението за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на електронни съобщителни 

услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа и предоставяне на 

обществена телефонна услуга- свободен текст (в оригинал).  

5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - по образец 

Приложение №4 (в оригинал) - по преценка на участника. 

6. Декларация относно срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква “г” от ППЗОП - по образец Приложение  № 5(в оригинал). 

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “в” от ППЗОП - по образец Приложение № 6 (в оригинал). 

 



  

 

След извършена проверка на всички Технически предложения по двете 

обособени позиции, комисията установи следното 

Обособена позиция №1 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е 

представено в свободен текст каквито са изискванията на Възложителя. 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържа подробно описание на начина 

за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в т.6.1 от Документацията за участие. 

Комисията единодушно взе решение, че Техническото предложение на 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД отговаря на всички изисквания 

и допуска участника до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по 

Обособена позиция №1. 

2. „А1 България“ ЕАД 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е 

представено в свободен текст каквито са изискванията на Възложителя. 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържа подробно описание на начина 

за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в т.6.1 от Документацията за участие. 

Комисията единодушно взе решение, че Техническото предложение на „А1 

България“ ЕАД отговаря на всички изисквания и допуска участника до отваряне на 

плик „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №1. 

 

Обособена позиция №2 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е 

представено в свободен текст каквито са изискванията на Възложителя. 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържа подробно описание на начина 

за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в т.6.2 от Документацията за участие. 

Комисията единодушно взе решение, че Техническото предложение на 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД отговаря на всички изисквания 

и допуска участника до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по 

Обособена позиция №1. 

 

2. „А1 България“ ЕАД 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е 

представено в свободен текст каквито са изискванията на Възложителя. 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържа подробно описание на начина 

за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в т.6.2 от Документацията за участие. 

Комисията единодушно взе решение, че Техническото предложение на „А1 

България“ ЕАД отговаря на всички изисквания и допуска участника до отваряне на 

плик „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №1. 

 



  

 

След като Комисията разгледа Техническите предложения на допуснатите 

Участници, което е отразено в настоящия Протокол, взе решение да оповести и 

уведоми Участниците в процедурата, а също и всички останали заинтересовани лица, 

че на 25.06.2018 г., от 11:00 часа, в Зала „Яйцето“ на Ректората на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, ще 

пристъпи към отваряне на пликовете, съдържащи предлаганите от допуснатите 

Участници ценови параметри за изпълнение, чиито Технически предложения 

отговарят на изискванията на Възложителя.  

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 

19.06.2018 г. 

 

 На основание чл.2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са заличени. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: Петър Станулов  ………………. 

 

Членове:       

1. инж. Георги Божанин   ................................... 

2. адв. Изабела Маринова  ................................. 

3. Николина Вълканова   ................................... 

4. Веселин Йорданов .......................................... 


