РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

П Р О Т О К О Л № 1/06.07.2016 г.
съставен на основание чл. 192 от ЗОП, вр. чл. 97, ал. 4 от ППЗОП
от работата на Комисията, назначена със Заповед № А-533 от 06.07.2016 г. на Председателя на
ДАМТН за разглеждане и оценка на оферти, за класиране на участниците във връзка с
възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: „Избор на оператор за предоставяне
на електронни съобщителни услуги с две обособени позиции:
обособена позиция 1: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги
чрез фиксирана мрежа за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“;
обособена позиция 2: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги
чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, включително
мобилен интернет, за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и
специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“.
На 6.07.2016 г. в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН), ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А комисията назначена със Заповед № А533/06.07.2016 г. на председателя на ДАМТН, проведе заседание в следния състав:

Председател:
Ивайло Петков – младши експерт в отдел „Управление на собствеността“
Членове:
1. Вяра Хранова – главен експерт юрист;
2. Евелина Станоева - счетоводител
Резервен член:
Валери Стоянов – старши счетоводител
След получаване на списъка с участниците и представените оферти от деловодството
на ДАМТН, членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал.
2, от ЗОП.
Председателят на комисията – Ивайло Петков и откри заседанието на комисията за
отваряне на постъпилите оферти при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.
На заседанието присъстваха представители на участниците, а именно:
Боряна Бисерова Ащомова – упълномощен представител на БТК ЕАД;
Райна Илиева Комева – упълномощен представител на БТК ЕАД
Захари Цветанов Нинов – упълномощен представител на Мобилтел ЕАД.
Пълномощниците се легитимираха с представяне на лична карта и пълномощно.

Комисията констатира, че в посочения в обявата срок са подадени оферти от 2 (двама)
участника в запечатани непрозрачни опаковки с посочени реквизити общо за всички
обособени позиции.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по всяка от обособените позиции по
реда на постъпването им при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП:
По обособена позиция 1 - „Избор на оператор за предоставяне на електронни
съобщителни услуги чрез фиксирана мрежа за нуждите на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор и специализирани доставки и услуги, свързани с тази
дейност“, са постъпили две оферти, както следва:
„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, с вх. № 92-01-7-(3) от 04.07.2016 г.,
постъпила в 14:57 ч., за обособена позиция 1.
Документите на участника са поставени в запечатан непрозрачен плик, в който се
съдържат и техническото и ценовото предложение на участника. Комисията оповести
съдържанието на опаковката и ценовото предложение на участника.
„Мобилтел“ ЕАД, с вх. № 92-01-7-(4) от 04.07.2016 г., постъпила в 17:24 ч., за обособена
позиция 1.
Документите на участника са поставени в запечатан непрозрачен плик, в който се
съдържат и техническото и ценовото предложение на участника. Комисията оповести
съдържанието на опаковката и ценовото предложение на участника.
По обособена позиция 2 - „Избор на оператор за предосавяне на електронни съобщителни
услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие,
включително мобилен интернет, за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“ са
постъпили две оферти, както следва:
„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, с вх. № 92-01-7-(3) от 04.07.2016 г.,
постъпила в 14:57 ч., за обособена позиция 2.
Документите на участника са поставени в запечатан непрозрачен плик, в който се
съдържат и техническото и ценовото предложение на участника. Комисията оповести
съдържанието на опаковката и ценовото предложение на участника.
„Мобилтел“ ЕАД, с вх. № 92-01-7-(4) от 04.07.2016 г., постъпила в 17:24 ч., за обособена
позиция 2.
Документите на участника са поставени в запечатан непрозрачен плик, в който се
съдържат и техническото и ценовото предложение на участника. Комисията оповести
съдържанието на опаковката и ценовото предложение на участника.
С това публичната част на заседанието приключи.
Комисията в непроменен състав продължи своята работа, като пристъпи към подробно
разглеждане на постъпилите оферти за съответствие с изискванията на Възложителя към
личното състояние и критериите за подбор и установи:
1. Участникът „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е представил оферта
за двете обособени позиции, съдържаща изискуемите документи, в това число техническо и
ценово предложение за всяка от обособените позиции. Офертата е подадена от пълномощник
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на изпълнителния директор на дружеството участник, представено е пълномощно с
нотариално удостоверяване на подписите на законните представители на дружеството. След
извършена проверка в Търговския регистър комисията установи, че участникът се
представлява от Атанас Илиев Добрев – Изпълнителен директор. Изискванията за лично
състояние в съответствие с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата по чл. 241, ал. 1, чл.
242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. Съобразно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) изискванията по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица
подават и подписват декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.
Комисията установи липса, непълнота и несъответствие на информацията и
несъответствие с изискванията на закона и възложителя, а именно:
- не е представена декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от останалите лица –
членовете на управителния съвет и членовете на надзорния съвет на участника;
- Декларацията по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и декларацията за липса на подизпълнители
са подписани от лице, заемащо длъжност мениджър търгове и специални проекти, без да са
доказани представителната власт на лицето и делегираните права за деклариране на
обстоятелства за дружеството участник и от името на дружеството участник.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът може да представи в
съответствие с изискванията на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 ЗОП от членовете на управителния съвет и членовете на надзорния съвет,
декларацията по чл. 101, ал. 11 ЗОП и декларацията за липса на подизпълнители в срок
до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.
2. Участникът „Мобилтел“ ЕАД е представил оферта за двете обособени позиции,
съдържаща изискуемите документи, в това число техническо и ценово предложение за всяка
от обособените позиции. Офертата е подадена от пълномощник на законните представители
на участника, представено е пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите на
законните представители на дружеството. След извършена проверка в Търговския регистър
комисията установи, че участникът се представлява от двама от изпълнителните директори
заедно. Изискванията за лично състояние в съответствие с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за
лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. Съобразно
разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП) изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече
от едно лице, всички лица подават и подписват декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 ЗОП.
Комисията установи - няма липса, непълнота и несъответствие на информацията и
несъответствие с изискванията на закона и възложителя.
Комисията ще продължи разглеждането на офертите по отношение на техническите и
ценови предложения на участниците след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
Настоящият протокол се състави и подписа на 06.07.2016 г.
Председател:

Членове:
1. Вяра Хранова …………………

Ивайло Петков …………………
2. Евелина Станоева ……………….
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