
ПРОТОКОЛ № 1.1 

съставен на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (отм.) 

за получаване, разглеждане и оценка на офертите, постъпили за участие в обществена 

поръчка по реда на глава осма „а" от ЗОП (отм.) с предмет: „Предоставяне на обществени 

електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна назеина мрежа по 

стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на 

енергетиката", 

Днес, 26.04.2016 г. в 11:00 часа в сградата на Министерството на енергетиката, гр. 

София, ул. „Триадица" № 8, ет. 5, стая 512, в изпълнение на Заповед № РД-16-189/26.04.2016 

г. на Главния секретар на Министерство на енергетиката, във връзка с публикувана публична 

покана в регистъра на АОП с уникален код 9053021 за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения предмет, се проведе открито заседание на Комисия в състав: 

Председател: Росица Алексиева, главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на 

финансово-стопанската дейност", дирекция ПНДАОЧР; 

Членове: 

1. - главен експерт, отдел „Финанси и управление на 

собствеността", дирекция ФУСИКО; 

2. главен юрисконсулт в отдел „Административно обслужване и 

човешки ресурси'', дирекция ПНДАОЧР; 

3. - старши експерт, отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване*, дирекция ФУСИКО; 

4. - младши експерт, отдел „Финанси и управление на собствеността", 

дирекция ФУСИКО. 

Резервни членове: 

1- - главен експерт, отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване", дирекция ФУСИКО. 

Поради отсъствие на редовния член на комисията • - старши експерт, 

отдел „Информационно и комуникационно обслужване", дирекция ФУСИКО в заседанието на 

комисията встъпи резервният член на комисията - главен експерт, отдел 

„Информационно и комуникационно обслужване", дирекция ФУСИКО. 

Председателят на Комисията прочете Заповед № РД-16-189/26.04.2016 г. на Главния 

секретар на Министерство на енергетиката. 

До определеното в публичната покана време за подаване на оферти, в деловодството на 

Министерство на енергетиката са депозирани 3 (три) оферти от следните участници: 

шшшишшшшяш 
1. Е-26-Т-256 /25.04.2016 г. 

13:17 часа „Теленор България44 ЕАД 
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Участник 

2. Е-26-М-217 /25.04.2016 г. 
15:25 часа Мобилтел" ЕАД 

3. Е-26-Б-11 /25.04.2016 г. 
16:39 часа БТК" ЕАД 

Не са постъпили оферти за участие в настоящата обществена поръчка след крайния 

срок за подаването им. 

След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, председателят и 

всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от 

Закона за обществените поръчки (отм.), неразделна част от настоящия протокол. 

На откритото заседание за отваряне на офертите в 11:00 часа, проведено на 

26.04.2016 г. присъстваха представители на участниците в обществената поръчка, съгласно 

Присъствен лист /Приложение към настоящия Протокол/. 

Председателят на Комисията запозна комисията и участниците с предмета, срока и 

критериите за оценка на офертите в настоящата обществена поръчка, след което комисията 

пристъпи към отваряне на пликовете по реда на постъпване на офертите. 

В изпълнение на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП (отм.), Комисията обяви ценовите предложения 

на участниците и председателят на комисията покани по един представител от присъстващите 

участници да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници. 

> Първа беше отворена офертата на „Теленор България44 ЕАД с вх.№ Е-26-Т-256 

от 25.04.2016 г, подадена в 13:17 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост, надписан в съответствие с всички изисквания във връзка с представянето 

и приемането на офертите и председателят на комисията обяви предложените единични цени 

от участника за изпълнение на обществената поръчка. 

> Втора беше отворена офертата на „Мобилтел41 ЕАД с вх.№ Е-26-М-217 от 

25.04.2016 г, подадена в 15:25 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост, надписан в съответствие с всички изисквания във връзка с представянето 

и приемането на офертите и председателят на комисията обяви предложените единични цени 

от участника за изпълнение на обществената поръчка. 

> Трета беше отворена офертата на „БТК" ЕАД с вх.№ Е-26-Б-211 от 25.04.2016 г, 

подадена в 16:39 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост, надписан в съответствие с всички изисквания във връзка с представянето 

и приемането на офертите и председателят на комисията обяви предложените единични цени 

от участника за изпълнение на обществената поръчка. 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 
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Настоящият протокол е съставен в съответствие с разпоредбата на чл. 101г, ал. 4 от 

Закона за обществени поръчки (отм.). 

Комисията приключи своята работа на 26.04.2016 г. 

Приложение: Присъствен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(Ро 

) 

Членове: 

1 
(Гал! 

3. 
(Г. 

(Ва 

4. ..< 
(Е 
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УТВЪРДИЛ: 

ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

ПРОТОКОЛ № 1.2 

съставен на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (отм.) 

за получаване, разглеждане и оценка на офертите, постъпили за участие в обществена 

поръчка по реда на глава осма „а" от Закона за обществените поръчки (отм.) с предмет: 

„Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена 

мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите 

на Министерство на енергетиката11, 

Днес, 24.06.2016 г., 10:00 часа в стая № 515 на V етаж в сградата на Министерството 

на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица" № 8, в изпълнение на Заповед № РД-16-

189/26.04.2016 г. на Главния секретар на Министерство на енергетиката се проведе закрито 

заседание на комисия в състав: 

Председател: F , главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово стопанската дейност", дирекция ПНДАОЧР; 

Членове: 

1. - държавен експерт, отдел „Финанси и управление на 

собствеността", дирекция ФУСИКО; 

2. ~ , главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово стопанската дейност", дирекция ПНДАОЧР; 

3. - старши експерт, отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване", дирекция ФУСИКО; 

4. I - младши експерт, отдел „Финанси и управление на 

собствеността", дирекция ФУСИКО. 

Резервни членове: 

1. - главен експерт, отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване", дирекция ФУСИКО. 

Поради присъствие на редовния член на комисията - - старши 

експерт, отдел „Информационно и комуникационно обслужване", дирекция ФУСИКО, 

резервният член - главен експерт в отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване", дирекция ФУСИКО не присъства. Редовният член се запозна със списъка с 

1 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



участниците и подадените оферти и попълни декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за 

обществените поръчки (отм.). 

След като се запозна обстойно с документацията за участие в обществената поръчка, 

комисията извърши съпоставка между представените от участниците оферти и изискванията 

на възложителя заложени в Техническата спецификация, при което установи следното: 

При изготвяне на Техническата спецификация за обществената поръчка са заложени 

изисквания за 80 (осемдесет) броя индивидуални SIM карти като методиката за оценка на 

офертите е разработена само за един вид мобилен абонаментен план. При прегледа на 

ценовите оферти на участниците в обществената поръчка, комисията установи, че част от 

мобилните абонаментни планове, които се ползват от министерството, са предложени като 

допълнителни услуги, тъй като същите не са включени в Техническата спецификация на 

възложителя, в методиката за оценка на офертите и съответно в образеца на ценовото 

предложение. Мобилните абонаментни планове, които не са включени в Техническата 

спецификация се използват от 32 (тридесет и два) броя индивидуални SIM карти с 

параметри различни от тези заложени в Техническата спецификация на възложителя. 

Същите не са заложени в документацията за участие в обществената поръчка, но формират 

значителна част от средномесечния разход на възложителя за използването на този вид 

услуги. 

Комисията счита, че е налице съществен пропуск при изготвянето на документацията 

за участие в обществената поръчка, тъй като същата не е съобразена с действителните 

потребности на възложителя за този вид услуги. Значителна част от използваните от 

възложителя мобилни абонаментни планове не са включени в обхвата на обществената 

поръчка и това би довело до сключване на договор с неизгодни условия за Възложителя. 

Във връзка с гореизложеното, комисията Реши: 

На основание чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП (отм.), предлага на Възложителя да утвърди 

протоколите от работата на комисията и да преустанови избора на изпълнител на 

обществената поръчка поради установени нарушения при откриването и, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена. 

Настоящият протокол е съставен в съответствие с разпоредбата на чл. 101г, ал. 4 от 

ЗОП (отм.). 

Комисията и своята работа на 15.07.2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .. 
(Рос иева) 

Членове: 

1 
(Гал! ) 

2. ... 
(Ва/ 

3. 

(3 
*.1 

(( ва) 
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