България, София 1504, бул. Цар Освободител 15
тел.: +359 2 9308 200; факс: +359 2 9460 255
www.uni-sofia.bg info@admin.uni-sofia.bg

Bulgaria, 1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.
phone: +359 2 9308 200; fax: +359 2 9460 255
www.uni-sofia.bg info@admin.uni-sofia.bg

П Р О Т О К О Л №1
от проведено публично 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 40187/07.12.2017г. 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, 30.05.2018г. 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: 00640-20170033
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 ВЕ684
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.
Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата, при
спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на
Председателя на Комисията от инспектор - деловодството в СУ „Св. Климент
Охридски“ в 10:30 часа.
На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от
ППЗОП, присъстват:
- Александър Стойчев – редовно упълномощен представител на „БТК“ АД;
- Илия Кусев – редовно упълномощен представител на „А1 България“ ЕАД;
Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на
ППЗОП предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на
публичните заседания по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в
процедурите по ЗОП, не присъстват/не изпращат представители на днешното
заседание на Комисията.
Председателят на Комисията откри заседанието в 11:30 часа и след
легитимирането на присъстващите представители на Участници в процедурата, ги
запозна със съдържанието на Заповед № РД 40-80 от 30.05.2018 г. на Възложителя, а
членовете на Комисията - със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1
от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел узнаване от тяхна страна на имената
(фирмените наименования) на Участниците, депозирали оферти за участие в
процедурата в рамките на публично оповестения в Решение за одобряване на
обявление за изменение РД 40-75 от 21.05.2018г. – 17:30 ч. на 25.10.2017 г., а именно:
№
1.

2.

3.

УЧАСТНИК

Вх. №, дата и час на подаване

Обособени позиции №

„А1 България“ ЕАД

72-00-1021/ 29.05.2018 г., 16:48
ч.

1и2

“Българска
телекомуникационна
компания“ ЕАД

72-00-1022/ 29.05.2018 г.,
16:53 ч.

1

“Българска
телекомуникационна
компания“ ЕАД

72-00-1023/ 29.05.2018 г.,
16:54 ч.

2

Запознавайки се с данните и информацията, отразени в предоставения им
регистър на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за
липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията,
вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията
на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
I. След извършване на гореописаните процедурни действия и направени
уточнения относно редовността на офертите, а именно:
(1) всички са представени в срок,
(2) в запечатани, непрозрачни опаковки, които са 3
(3) с ненарушена цялост,

Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите на
всеки един от Участниците, спазвайки следната процедурна последователност:
1. Оферта с вх. 72-00-1021/ 29.05.2018 г., 16:48 ч., подадена от „А1
България“ ЕАД, по Обособена позиция № 1 и 2
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на
офертата от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието й на
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от
ППЗОП, документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание чл. 54,
ал. 3, предл. първо от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната
съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на „А1 България“ ЕАД .
В изпълнение на разпоредбите, съдържащи се в текстовете на чл. 54, ал. 4 и ал.
5 от ППЗОП, плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ и
Техническото предложение по двете обособени позиции, съдържащи се в опаковката
с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани както от трима членове на
Комисията, така и от един от присъстващите представители на конкурентен
Участник.
2. Оферта с вх. №72-00-1022/ 29.05.2018 г., 16:53 ч. подадена от “Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД, по Обособена позиция № 1
Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал.
3 от ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от
ППЗОП, документи, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, по обособена позиция №1.
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от
Възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят
на комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност
съдържанието на опаковката с офертата на Участника, след което трима нейни
членове подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Членовете на Комисията подписаха в цялост и Техническото предложение,по
обособена позиция №1, съдържащо се в офертата.
Комисията покани и присъстващия представител на другия конкурент да
подпише съдържанието на Техническото предложение, направено от Участника,
както и плика с предлаганите ценови параметри, като конкурентния участник, се
възползва от така предоставената му възможност.
3. Оферта с вх. №72-00-1023/ 29.05.2018 г., 16:54 ч. подадена от “Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД, по Обособена позиция № 2
Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал.
3 от ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от
ППЗОП, документи, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, Обособена позиция №2.
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от
Възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на

изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят
на комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност
съдържанието на опаковката с офертата на Участника, след което трима нейни
членове подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Членовете на Комисията подписаха в цялост и Техническото предложение,по
обособена позиция №2, съдържащо се в офертата.
Комисията покани и присъстващия представител на другия конкурент да
подпише съдържанието на Техническото предложение, направено от Участника,
както и плика с предлаганите ценови параметри, като конкурентния участник, се
възползва от така предоставената му възможност.
След приключване на гореописаните действия, в 12:00 ч. приключи
публичната част от работата на Комисията и Председателят й закри заседанието, като
покани присъстващите представители на Участници в процедурата да напуснат
залата.
*********************************************************************
II. Комисията продължи работа по същество при закрити врати, като в
съответствие и 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, въз основа на което
установи следното:
1. „А1 България“ ЕАД - оферта с вх. № 72-00-1021 от 29.05.2018 г. по
Обособени позиции № 1 и 2
Направените от Комисията по-долу констатации, касаещи пълнотата и
съответствието на представената от „А1 България“ ЕАД оферта с изискванията на
Възложителя, са по отношение на документите, подадени от Участника за всяка една
от обособените позиции. Тази съответно е и предпоставката отразените изводи на
Комисията, да са еднозначно относими и важими за всяка от двете обособени
позиции от обхвата на възлагане.
След извършен въз основа на тях анализ, Комисията обосновава крайните си
заключения, а именно, че „А1 България“ ЕАД е представил изрядни документи, както
по отношение комплектуваността им, така и по отношение съответствието им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Комисията не констатира пропуски в съдържанието на представените
поотделно за обсъжданите обособени позиции Единни европейски документи за
обществени поръчки (ЕЕДОП) и установи, че всички са коректно попълнени.
Представената оферта на „А1 България“ ЕАД напълно отговаря на изискванията
както на Възложителя, така и на нормативните разпоредби на ЗОП.

2. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД - оферта с вх. № 7200-1022 от 29.05.2018 г. по Обособена позиция № 1
След извършен въз основа на тях анализ, Комисията обосновава крайните си
заключения, а именно, че Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е
представил изрядни документи, както по отношение комплектуваността им, така и по
отношение съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя по Обособена позиция №1.
Комисията не констатира пропуски в съдържанието на представеният по
Обособена позиция №1 Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и установи, че той е коректно попълнен. Представената оферта по
Обособена позиция №1 на Българска телекомуникационна компания“ ЕАД напълно
отговаря на изискванията както на Възложителя, така и на нормативните разпоредби
на ЗОП.
3. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД - оферта с вх. № 7200-1023 от 29.05.2018 г. по Обособена позиция №2
След извършен въз основа на тях анализ, Комисията обосновава крайните си
заключения, а именно, че Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е
представил изрядни документи, както по отношение комплектуваността им, така и по
отношение съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя по Обособена позиция №2.
Комисията не констатира пропуски в съдържанието на представеният по
Обособена позиция №2 Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и установи, че той е коректно попълнен. Представената оферта по
Обособена позиция №2 на Българска телекомуникационна компания“ ЕАД напълно
отговаря на изискванията както на Възложителя, така и на нормативните разпоредби
на ЗОП.
След като 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, Комисията
предлага на Възложителя:
1. Да се допуснат до разглеждане техническите предложения на:
1.1. По обособена позиция №1 Предоставяне на електронни съобщителни
услуги чрез фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“
 „А1 България“ ЕАД
 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД
1.2. 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

На следващо закрито заседание Комисията ще 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
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на
11.06.2018 г.
КОМИСИЯ:
Председател: Петър Станулов ……………
Членове:
1. инж. Георги Божанин ...........................................
2. адв. Изабела Маринова .................................
3. Николина Вълканова ...................................
4. Веселин Йорданов ..........................................

