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;ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ

вх.№ РД-20-384/19.08.2019г.

У т в ъ р д и л :...^ ^ ^ 1 & М Р Ш ^ ^ ИЧНИГЕ^ДАННИ:
Дата:....7^:...
/Зам.-Ректор ФПД
доц. д-р Божидар Чапаров/

ПРОТОКОЛ
от
19 август 2019г. за дейността накомисията назначена по реда чл.97, ал.Г от
ППЗОП, назначена със заповед на Зам.-ректора ФПД на ИУ - Варна № РД-062376/19.08.2019г. за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване й
за класиране на участниците в обществена поръчка с ред за възлагане /основание чл.20,
ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/ събиране на оферти с обява № РД-211095/02.08.2019г. с предмет "Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез
мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE 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 /CPV/ - 6421 2000 „№ §ш на радаотею ^ннауслуга'^ отк р и *1
с публикуването й в профила на купувача на 02.08.2019г.,
/Ю 9091009 и ID 909,1314/.
■’ •'В 09:00 чайа на 19 август 2019г. в Конферентна зала 320чв Учебен блок - 1 на
Икономически университет - Варна, адрес: гр. Bapria, бул. „Княз “-Борис I” № 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2. инж. Николай Гочев - член - Ръководител сектор "Аудио-визуални,
телекомуникационни и осигурителни системи" в ИУ-Варна;
3. инж. Иван Петров - член - отдел "ИТО", сектор "Техническа поддръжка".
До 16.30 часа на 16.08.2019г. в Ректората (стая 209) беше получена и вписани в
Регистъра на обществените поръчки 1 /една/ оферта в запечатана и непрозрачна
опаковка от ,,А1 България“ ЕАД с вх.№ 106-1 ,/12.08.2019г. от 15.45ч.
■
В залата не присъстват представители на участника в обществената поръчка.
Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора ФПД на ИУ Варна № РД-06-2376/19.08.2019г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 1
/един/ брой оферта от „А 1 България“ ЕАД, което обстоятелство е удостоверено с
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подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП към Регистъра на подадените
оферти.
.
Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП.
Комисията констатира, че предадената опаковка не е разпечатана, не е с нарушена
цялост и има записан входящ номер, съответстващ па реда на подаване на документите
съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертата беше отворена. Ценови параметри,, бяха в запечатан, непрозрачен плик
в рамките на опаковката на офертата. Пликът беше разпечатан и беше оповестено, че
„А1 България“ ЕАД предлага:
1.
Месечна абонаментна такса при безплатни и без лимит (неограничени)
телефонни разговори към всички национални мобилни телефонни мрежи,
национални фиксирани телефонни мрежи и в роуминг в Европейския съюз с
включени 50 бр. SMS към всички национални мрежи и неограничен мобилен
интернет с 5 GB на максимална скорост на стойност 7.00лв. /седем лева/ без вкл.
д д с.

-

2.
Безплатни и без лимит (неограничени) телефонни разговори към всички
национални мобилни телефонни мрежи и национални фиксирани телефонни мрежи
да са цена на месечна такса за 1 бр. телефонен пост (>0,01 лв. ) на стойност 0,01лв.
(една стотинка) лева без вкл. ДДС.
3.
Цена на месечна такса (общо за всички описани в Списък № 2 локации,
съгласно техническата спецификация по поръчката) на стойност 240,00лв. (двеста и
четиридесет лева) без вкл. ДДС
На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участника „А1 България“ ЕАД.
След извършване на горепосочените действия приключи публичпата част от
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по
разглеждане на съдържащите се документи в офертата на участника в съответствие с
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.
В резултат на разглеждане на представените оферти за съответствие с
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на
участника в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по БУЛСТАТ
131468980 и направи следните констатации:
1. офертата на ,,А1 България“ ЕАД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- декларация по чл.192, ал.З от ЗОП - по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец
/Приложение 3/ (оригинали);
2
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- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 5/ {оригинал)-,
- ценови параметри - по образец /Приложение 6/ {оригинал)',
- заверено копие от интернет страницата на участника и линк към нея, където са
публикувани параметрите за качество на услугата за цялата предходна календарна
2018 година, съгласно Приложение № 5 към чл. 38 на Общи изисквания при
осъществяване на обществени електронни съобщения.
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „А1 България“ ЕАД.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕТТИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕНТИ:
Да бъде допуснат до разглеждане на заявените данни , от участника „А1
България“ ЕАД относно критериите за подбор за липса на основание за
отстраняване /информацията за годност/правоспособност и техническа и
професионална способност/определени от Възложителя.

Участникът притежава разрешения 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
мобилпа наземна мреж а- 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 за осъществяване на обществени електронни съобщения
чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана
телефонна услуга. През последните три години от датата на подаване на офертата,
участникът е изпълнил повече от 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. Участникът има разработена, внедрена и
сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 с
предметен обхват „Проучване, проектиране, продажба, внедряване, поддръжка,
■.. з
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наблюдение и анализ на интегрирани електронни далекосъобщителни услуги и решения,
включително колокация и център за данни“ с дата на валидност 28.11.2020г.
Комисията приема, че заявените данни от участника „А1 България“ ЕАД отнОсно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
годност/правоспособност и техническа и професионална способност/, удовлетворяват
изискванията на Възложителя.
Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до разглеждане на
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация“ и до оценка на „Ценовите параметри“ на участника ,,А1 България“
:;е а д .
.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация включва:
ОТНОСНО ЧАСТ I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА
МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА

1. Готовност да предостави на Възложителя абонаментни SIM карти, за включване
към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, UMTS и LTE след заявка,
зададена от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в
Корпоративпата група, за срока на договора. Да предоставят, по необходимост на
Възложителя допълнителни SIM карти, със срок на действие 24 /двадесет и четири
месеца/.
2. Да предостави мобилна телефонна услуга за всички абонаменти по предходната
точка за осъществяване на телефонни разговори към всички национални мобилни
телефонни мрежи, национални фиксирани телефонни мрежи и чуждестранни
телефонни мрежи, като телефонните разговори са безплатни и без лимит
(неограничени) към всички национални мобилни телефонни мрежи, национални
фиксирани телефонни мрежи и в роуминг в Европейския съюз.
3. Да предостави възможност за добавяне на допълнителни услуги, според
необходимостта на Възложителя.
4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти: (SIM
карти) по точка 1.1 и фиксираните телефонни услуги описани в раздел „ТЕХНИЧЕСКО
ЗАДАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА“, като
телефонните разговори на абонатите в корпоративната група са безплатни и без лимит.
5. Мобилната услуга по т.2 е без първоначална такса при свързване.
6. Да предостави възможност за включване към корпоративната група на посочени
от Възложителя служители, притежаващи лични SIM карти, при преференциални
ценови условия, като разходите са за тяхна сметка.
'
7. Гарантиране на едновременна минимална достъпност до мобилната услуга не
по-малко от 60% от обема на поръчката.
8. По указания на Възложителя могат да извършват ограничения на възможностите
за избиране на направления от абонатите на корпоративната група.
9. Да предостави на Възложителя ежемесечно детайлизирана справка за проведени
разговори на абонатите по направления, време и стойност.
10. Освободени от заплащане услуги като: подробно електронно месечно
извлечение, добавяне на нови абонати в корпоративната група, изваждане на абонати от
корпоративната група.
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11. По указание на Възложителя да активират и деактивират услугата „Роуминг“ за
определени абонати.
12. Да се издава безплатно дубликат на открадната или загубена SIM карта.
13. Да предостави услугата „мобилен интернет“ на всички предоставени абонаменти
по т. 1 . 1 като параметрите на услугата са:
- да се осигури мобилен интернет на максимална скорост с минимално
:количество 5000 MB за отчетния месечен абонаментен период;
- включеният трафик на данни за мобилен интернет на максимална скорост
да осигурява достъп до 2G, 3G и 4G мрежата;
- да се осигури мобилен интернет на максимална скорост в роуминг в
Европейския съюз за отчетния месечен абонаментен период, съобразно
стандартите на ЕС;
- максималната скорост да е достижима съгласно стандартите GSM, UMTS и
; LTE;
, : - трафикът, реализиран след достигане обема на максимална скорост да не се
таксува;
- трафикът на данни да се тарифира на 1 КВ. След изчерпване на трафика на
максимална скорост, скоростта за пренос на данни се намалява минимум до
64 Kbps.
14. В рамките на отчетния месечен абонаментен период абонатите по т.1. да
ползват минимум 50 броя безплатни SMS съобщения към всички национални
мобилни телефонни мрежи.
15. Да осигури възможност за запазване на телефонните номера, ползвани от
Възложителя при промяна на доставчика на мобилната телефонна услуга.
16. Да се осигури непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване на
Възложителя.
.
Г 17, Да предостави бюджет на стойност от 30 000.00лв. /тридесет хиляди лева/ без
включен ДДС за покупка на технически устройства по цени ненадвишаващи цените в
публично обявените каталози към съответния период на покупка.
ОТНОСНО ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА

1.
Предоставяне и ползване на стационарни телефонни услуги с възможност
за осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, както и
разговори към мобилни мрежи за абонатите на Възложителя, съгласно списъка 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. Посоченият брой е
ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя в рамките на 10%
на абонатите от групата по искане на Възложителя със срок на действие 24 /двадесет и
четири месеца/.
2.
Наличие на непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване
на Възложителя.
3.
Телефонните услуги де бъдат предоставени на адресите на Възложителя.
4.
Телефонните разговори на абонатите към всички национални мобилни
телефонни мрежи и национални фиксирани телефонни мрежи са безплатни и без лимит
/неограничени/.
5 .
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5.
Осигуряване на комплексната услуга, включваща фиксирана телефонна
услуга, като цената на месечния абонамент на 1 /един/ брой телефонен пост да е 0.01лв.
без вкл. ДДС.
6.
Осигуряване на възможност за провеждане на селищни, междуселищни,
международни повиквания и възможност за осъществяване на входящи и изходящи
гласови телефонни обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални
мрежи и към международни мрежи.
7.
Услугата да отговаря на утвърдените стандарти.
8.
Да предостави активно оборудване с интерфейс, съвместим с
оборудването на Възложителя, даващо възможност предоставените услуги да отговарят
напълно на посочените спецификации в документацията.
9
Да осигури свързаност за абонатите на Възложителя в зависимост от
необходимостта за обслужване на телефонния трафик.
10. Да осигури запазването на съществуващите фиксирани телефонни
номера.
И. Да освободи от заплащане услуги като: подробно електронно месечно
извлечение, добавяне на нови абонати в корпоративната група, изваждане на абонати от
корпоративната група.
12. Повикванията към национални номера за достъп до спешни повиквания 150,160,166,112- д а са безплатни.
13.
Да осигури справочни телефонни услуги.
14.
Да осигури възможност за: Идентификация на линията на викащия и
идентификация на свързаната линия. При провеждането на всеки разговор от
телефонните постове на Възложителя да предостави възможност за идентификация на
викащия номер/CLIP/ и предаването му към викания номер.
15.
Да осъществява наблюдение и да прави статистика на годишна база наймалко на следните параметри на качеството на фиксираната телефонна услуга и
качество на обслужване:
- процент На неуспешни повиквания;
- процент повреди на абонатната линия;
- време за отстраняване на повреди;
- време за първоначално свързване към мрежата;
- време за установяване на връзката ;
- време за отговор ири услуги от оператор;
- време за отговор при услуги за справка в телефонен указател;
16.
Да осигури предварително уведомяване за прекъсване на услугите при
извършване на ремонти или поради развитие на съобщителна мрежа, както и за
сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата.
17.
Да предостави безплатни телефонни апарати от изброените по т.1.
18.
Да осигури като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и
да предоставим гласова телефонна услуги, услугите без такса инсталация и/или
каквито и да било еднократни такси за активиране, деактивиране, промяна,
преместване и други по предоставяните фиксирани услуги.
19.
Няма да начислява първоначална такса свързване на предложените
безплатни минути, както и при провеждането на международни разговори.
20. Да осигури като оператор на обществените фиксирани телефонни мрежи
и предоставяне на гласова телефонна услуга, услугите без такса инсталация и/или
каквито и да било еднократни такси за активиране, деактивиране, промяна,
преместване и други по предоставяне на фиксирани услуги.
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21. Фиксираната телефонна услуга по т.1 е без първоначална такса при
свързване.
22, Да осигури предоставяне и ползване на факс услуги, които да поддържат
всички факс стандарти.
ОТНОСНО ЧАСТ III. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА

1.
Да предостави достъп до Интернет за нуждите на Икономически
университет - Варна и второстепенни разпоредители със срок на действие 24 /двадесет
и четири месеца/. :
2.
Да предостави виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически
университет - Варна.
3.
Има валиден лиценз, издаден от „Комисията за регулиране на
съобщенията” за територията на Република България за изграждане и поддържане на
обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на
обществени далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Р. България.
4.
Регистриран е от RIPE NCC (http://www.ripe.net) като LIR (Local Internet
Registry) (със собствена автономна система и адресно пространство) - посочва се линк
и разпечатка от сайта на RIPE за номер на автономна система и IP блокове - IPv4/IPv6.
5.
Поддържат динамична маршрутизация (BGP4 протокол) по външните си
'.канали:; ■
•
да подържат IPv4/IPv6 Dual Stack;
•
да оперират MPLS Core мрежа.
6.
Разполага със собствен технически възел в международен
телекомуникационен център, в който да се терминират международните му канали.
7.
Има международна връзка към Internet Exchange.
8.
Разполага със собствен център за наблюдение на работоспособността на
мрежата си и предоставянето на услугата.
9.
Има работоспособна система за обслужване на клиентите (helpdesk).
10.
Разполага със сертифицирани специалисти по мрежови и интернет
технологии.
11. Гарантира време за възстановяване на услугата при възникване на
повреда в мрежата на доставчика и невъзможност за обмен на трафик с хостове в
Интернет до 2 часа в работен ден.
12. Осигурява висока надеждност на мрежата и поддръжка:
V uptime >= 99,5 %;
•
загуба на пакети < 3%;
•
100 % симетричност на услугата (Upload/Download =1/1).
13.
Предоставя международен симетричен Интернет трафик от наземен
международен канал и
български неограничен Интернет трафик (peering).
Параметри на поръчката - доставка на неограничен международен симетричен (1:1)
Интернет трафик и български Интернет трафик (peering), гарантиран 100% от
наземен международен канал, доставен по оптична връзка с капацитет на канала.
14.
Предоставяне Виртуална частна мрежа за пренос на данни между
описаните в Списък №2 локации на Възложителя.
15.
При поискване от страна на Възложителя се задължава да предостави
фиксиран Интернет със съответните параметри на посочена локация в Списък №2,
стопанисвана от Икономически университет - Варна.
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16.
Възложителят има възможност да ползва допълнителни услуги от
портфолиото на Доставчика.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„А1 България“ ЕАД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
Комисията няма основание да прави проверка за съотношението на предложената
от участника цена със средна стойност на ценови параметри на останалите участници.
След прилагане на „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
за обществена поръчка, обявена от Икономически университет - Варна с предмет:
„Предоставяне иа далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM,
UMTS и LTE, допълнителни услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и
достъп До интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на
Икономически университет- Варна”, беше получен следният резултат:
ПОКАЗАТЕЛ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА ЧРЕЗ МОБИЛНА МРЕЖА /ДУММ/
Пред
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
ложе
ние
3
Цена на месечна абонаментна такса за 1 абонат с включени безплатни и

№

брой
точки
4

неограничени телефонни разговори, неограничен мобилен интернет с 5000
MB на максимална скорост и 50 бр. SM S към всички национални телефонни
мрежи (съгласно част I от Техническата спецификация).
ДУМ М

Участниците

не

могат

да

предлагат

месечна

абонаментна

такса

надвишаваща 7,00 лв. без вкл. ДДС. При предложена месечна абонаментна

7,00
без
вкл.
ДДС

100 т.

такса надвишаваща 7,00 лв. без вкл. ДДС участника се отстранява ог
класиране.
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ДУММ
П О К АЗА ТЕЛ Ф И К С И РА Н А ТЕ Л Е Ф О Н Н А У С Л У ГА - (Ф ТУ )
№

;

Предложен
ие
\
з

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

1

■'

■. : ■

100

2 '

Цена на месечна такса за 1 абонат (>0,01 лв.) с включени безплатни и неограничени

точ
ки
4'
90т.

телефонни разговори към всички национални телефонни мрежи (съгласно част II от
С1

Техническата спецификация).
Участник предложил месечна абонаментна такса от 0,01 лв, получава максимален

0,01 без
ДДС

брой точки (90), а всеки следващ участник предложил пр-висока цена от 0,01 лв.,
получава с 50% по-малко точки (45).
Процент на неуспешни национални повиквания,

0,02

Декларираният процент следва да е процентът, измерен за всички абонати в
мрежата на участника за пълна предходна календарна година и вписан като
С2

параметър за измерване на качеството на фиксираната

услуга

съгласно

Приложение № 5 към чл. 38 на Общи изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения.
Участникът с най-нисък процент получава максимален брой точки (10), а всеки
следващ участник получава 50% по-малко (5).
Доказва се със заверено копие от интернет страницата на участника и линк към
нея, където са публикувани параметрите за качество на фиксираната услуга за
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10т.

2018 г.
О КЩ А С Т О Й Н О С Т ЗА Ф ГУ
П О К А ЗА ТЕ Л И Н Т ЕРН Е Т У С Л У ГА
№

1

100
(ИУ)

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Предложени'
е

2

3

Цена на месечна такса (общо за всички описани в Списък № 2 локации,

брой
точки
4
50 т.

съгласно тсхничсската спецификация по поръчката)
Участник предложил месечна абонаментна такса до 240 лв. включително,
А1

получава максимален брой. точки (50), а всеки следващ участник, предложил
месечна абонаментна такса по-голяма от 240 лв. получава с 50% по-малко

240.00 без
вкл. ДДС

точки (25).
Недопустимо е начисляването на каквито и да е допълнителни еднократни
ш и месечни такси
Време за първоначално свързване към мрежата (по параметър Достъп до

50т.

Интернет - Фиксиран ) - времето, за което са изпълнени най-бързите 95% от
заявките
Участникът с най-малко време, в дни, получава максимален брой точки (50), а

А2;

всеки следващ участник получава 50% по-малко точки (25).
Декларираното време, следва да е времето, измерено за всички абонати в
мрежата на. кандидата за пълна предходна календарна година (2018 г.) и
вписано като параметър за измерване на качеството на услугата съгласно '
Приложение № 5 към чл. 38 на Общи изисквания при осъществяване на
обществени електронни съобщения.

5,4 дни

За доказване на това обстоятелство се прилага заверено копие от интернет
страницата на участника и линк към нея, където са публикувани параметрите за
'

качество на услугата за цялата предходна календарна 2018 година.

О Б Щ А С Т О Й Н О С Т ЗА ИУ
О Б Щ А С Т О Й Н О С Т ЗА Ко = ДУМ1У1 х 0.60 + ФТУ х 0.10 + ИУ х 0.30

■

100
100

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО. ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕТО НА
УЧАСТНИЦИТЕ

На основание т.26 от „Описанието на обществената поръчка“ - Оценката на
икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии за възлагане оптимално
съотношение качество/цена /основание чл.70 ал.2, т.З от ЗОП/, като на първо място се
класира участникът, получил най-висока сумарна стойност по показателите съгласно
методиката по процедурата, обявена от Икономически университет - Варна с предмет:
„Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM,
UMTS и LTE допълнителни услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и
Достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на
Икономически университет - Варна.” и във връзка с получените резултати комисията
класира допуснатите за оценяване оферти, както следва:
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1. „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да
бъде предложено сключване на договор с предмет „Предоставяне на
далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE
допълнителни услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и достъп до
интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически
университет - Варна." на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с ЕИК по БУЛСТАТ 131468980,
съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на
участника.
Настоящият протокол е съставен на 19 август 2019г. и съгласно чл.97, ал.4 от
ППЗОП се предава на Възложителя за утвърждаване.
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