
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВЛРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015 

9002 Варна • бул. "Княз Борис I ” 77 •  Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg

вх.№ РД-20-318/31.07.2019?.

ПРОТОКОЛ
от

31 юли 2019г. за дейността на комисията назначена със заповед на Зам.-ректора по
ФПД на ИУ - Варна № РД-06-2160/29.07.2019г. за определяне и подготвяне на 

прогнозна стойност, срок на договор, техническа спецификация и нареждане по 
образеца на Приложение №3, касаещи стартиране на обществена поръчка с ред за 

възлагане публично състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от 
ЗОП/ с предмет „Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по 

стандарт GSM, UMTS и LTE и допълнителни услуги свързани с нея, фиксирана 
телефонна услуга и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа 

за нуждите на Икономически университет -  Варна“, /код, съгласно Общия 
терминологичен речник /СРУ/ - /СРУ/ - 6421 2000 „Мобилни радиотелефонни услуга“/.

В 09:00 часа на 30 юли 2019г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия за определяне и подготвяне на прогнозна стойност, срок на 
договор, техническа спецификация и нареждане по образеца на Приложение №3, 
касаещи стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание 
/основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/ с предмет „Предоставяне на 
далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE и 
допълнителни услуги свързани с нея, фиксирана телефонна услуга и достъп до 
интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически 
университет -  Варна” се събра в състав:

1. Свилен Столаров -  председател -  Пом.-ректор;
2. Владимир Новаков -  член -  Експерт „Обществени поръчки”;
3. инж. Николай Гочев -  член -  Ръководител сектор "Аудио-визуални, 

телекомуникационни и осигурителни системи" в ИУ-Варна.

В изпълнение на заповедта на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06- 
2160/29.07.2019г. и регулярния характер на обществената поръчка, комисията изиска 
справка от Финансово-счетоводния отдел на Икономически университет -  Варна за 
разходваните средства за предоставената далекосъобщителна услуга чрез мобилна 
мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE и допълнителни услуги свързани с нея, 
фиксирана телефонна услуга и достъп до интернет за периода от 23 месеца по двадесет 
и четири месечния договор № 120/19.09.2017г., сключен за със същия предмет с 
„Мобилтел“ ЕАД. Общата разходвана сума е в размер на 80 275.85лв. /осемдесет хиляди 
двеста седемдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки/ с вкл. ДДС и очаквана фактура 
за м.08.2019г. на стойност 3 585.61лв. /три хиляди петстотин осемдесет и пет лева и 
шестдесет и една стотинки/ с включен ДДС. Комисията предлага обществената поръчка
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с ред за възлагане събиране на оферти с обява / чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста 
от ЗОП/ с предмет „Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по 
стандарт GSM, UMTS и LTE и допълнителни услуги свързани с нея, фиксирана 
телефонна услуга и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа 
за нуждите на Икономически университет -  Варна“ да бъде със следните параметри:

1. прогнозна стойност -  до 70 000.00лв. /седемдесет хиляди лева/ без включен 
ДДС;

2. срок на договор -  24 /двадесет и четири/ месеца от датата на сключване на 
договора или до изчерпване на сумата от 70 000.00лв. /седемдесет хиляди лева/ 
без включен ДДС;

3. участниците следва:
- да предоставят мобилна телефонна услуга за осъществяване на разговори към 

всички национални мобилни телефонни мрежи, национални фиксирани телефонни 
мрежи и чуждестранни телефонни мрежи, които да са безплатни и без лимит 
(неограничени) към всички национални мобилни телефонни мрежи, национални 
фиксирани телефонни мрежи и в роуминг в Европейския съюз за 373 SIM карти с 1 
тарифен план при 5 GB мобилен интернет на максимална скорост с осигурен достъп 
до 2G, 3G и 4G мрежата, при цена на 1 карта не по-вече от 7.00лв. без вкл. ДДС;

- да предостави ползване на безплатни и без лимит (неограничени) стационарни 
телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, 
международни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за абонатите на 
Възложителя, съгласно списък на телефонните постове, заедно с пакет от 
допълнителни гласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в 
мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на 
територията на Република България за всички телефонни абонати на Възложителя с 
обем: 35 броя, като цената на месечния абонамент на 1 /един/ брой телефонен пост не 
може да бъде по-висока от 0.01лв. без включен ДДС;

- да осъществи достъп до Интернет услуга за нуждите на Икономически 
университет - Варна и второстепенните разпоредители.

- да е лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията за осъществяване 
на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни 
без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги 
чрез нея на територията на Република България, за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи и услуги, изграждане, използване и разпореждане на електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения и право за договаряне и получаване на достъп до и 
взаимно свързани мрежи на други оператори, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги по стандарт GSM/UMTS/LTE, за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс -  радиочестотен спектър за осъществяване 
на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа -  GSM, за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс -  радиочестотен спектър за 
осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа -  
UMTS/LTE, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс -  номера за 
осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 
мрежа с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс -  радиочестотен 
спектър и предоставяне на телефонна услуга и всички услуги включени в стандарт -  
GSM и UMTS/LTE, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс -  
номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена 
електронна мрежа с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс -  номера
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за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 
съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга. Когато участник 
в процедурата е чуждестранно лице, същото следва да е вписано в аналогичен 
регистър, съгласно законодателството на държавата-членка в която е установено.

- през последните три години от датата на подаване на офертата, участникът 
трябва да е изпълнил поне една услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тази 
на поръчката, а именно предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна 
мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE;

- да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с предметен обхват 
еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка.

Във връзка с гореизложеното, комисията подготви нареждане по образеца на 
Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане събиране на 
оферти с обява /чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/ с предмет 
„Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, 
UMTS и LTE и допълнителни услуги свързани с нея, фиксирана телефонна услуга и 
достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на 
Икономически университет -  Варна” -  неразделна част от настоящия протокол за 
утвърждаване от Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна.

Председателят на комисията закри заседанието.

Приложения към настоящия протокол:
1. Заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-2160/29.07.2019г.
2. Отчет на фактурите издадени от „Мобилтел“ ЕАД, А1 по договор № РД-15- 

120/19.09.2017г.
3. Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с предмет 

„Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по 
стандарт GSM, UMTS и LTE и допълнителни услуги свързани с нея, 
фиксирана телефонна услуга и достъп до интернет, вкл. предоставяне на 
виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет -  Варна”.

Настоящият протокол технически е съставен на 31 юли 2019г.

КОМИСИЯ:

1. Свилен Столаров........

2. -Владнмтф Ношковгг?= на Основание чл. 4, т. 1

3. Николай Гочев
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