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П Р О Т О К О Л  №2

На 16.08.2016 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-447/04.08.2016 г. комисия в състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Георгиев-Мениджър "Експлоатация на приложения", 

и основни членове:

2/ Петър Гаджев - Юрисконсулт,
3/ Соня Трифонова - Ръководител "ИТ Програмен офис и Контрол",
4/ Петя Петрова-Старши счетоводител,
5/ Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване",

и резервни членове:

1/ Ирина Миткова -  Експерт "Бизнес анализи и разработване на проекти",
2/ Ивайло Чипев--Финансов контрольор,
3/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
4/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
5/ Елена Петрова - Юрисконсулт,
6/ Анна Коновалова-Михалева-Юрисконсулт,
7/ Хари Павлов-Директор „Логистика и доставки",
8/ Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване",
9/ Сергей Поборников -  Старши специалист "Снабдяване",
10/ Радостина Стефанова - Старши специалист "Снабдяване",
11/ Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване",
12/ Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване",
13/ Камелия Георгиева -  Старши специалист „Снабдяване",
14/ Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване",
15/ Мира Тенева-координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с пряко договаряне по процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001536 и предмет 
„Доставка на допълнителни СИМ карти и предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена 
мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на SCADA системи и телеметрия 
на възложителя", открита с Решение ДР-414/20.07.2016 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано в РОП на 20.07.2016 
г. под номер 00435-2016-0052, да отвори, оповести и прегледа ценовото предложение на участника, да извърши договаряне с 
участника, оценка и класиране, съобразно изискванията на Възложителя и на ЗОП.

На 10.08.2016 г. в електронната преписка от „Профил на купувача" на сайта на Възложителя - www.sofivskavoda.ba се публикува 
съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение. В същия ден комисията изпрати до участника 
„Българска телекомуникационна компания" ЕАД (Vivacom) писмена покана за договаряне, в която се посочи, че договарянето 
ще се състои, в случай, че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията г ложителя и на ЗОП.
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На откритото заседание на комисията на 16.08.2016 година в 13:00 часа за публичното отваряне на ценовото предложение 
присъстваха: Елена Томова и Райна Колева - упълномощени представители на участника в процедурата.

Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри" на участника, след което трима членове от 
комисията подписаха гърба на ценовото предложение.

Първоначалното ценово предложение на участника, е както следва:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Тарифни планове и услуги Ед. цена в лева без ДДС (до втори 
знак след десетичната запетая)

I. ДОСТАВКИ X

1.1. Доставка на SEM карти X

1.1.1. Цена за доставка на SIM карта 0.00

II. ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ X

II. 1. Тарифен ПЛАН 1 - Пакет "Shared Data Unlimited 64" X

II.l. 1. Цена на месечен абонамент за SIM карта 4.00
II.1. 2. Цена на MB в пакета 0.00

II.2. Тарифен ПЛАН 2 - Пакет "Shared Data Unlimited 128" X

II.2. 1. Цена на месечен абонамент за SIM карта 5.00
II.2. 2. Цена на MB в пакета 0.00

П.З. Тарифен ПЛАН 3 - Пакет "Shared Data Unlimited 256" X

II.3. 1. Цена на месечен абонамент за SIM карта 7.00
П.З. 2. Цена на MB в пакета 0.00
II.4 Тарифен ПЛАН 4 - Трафик 700 MB X

II.4.1. Цена на месечен абонамент за SIM карта с включени 700 MB на максимална 
скорост, с ограничение до 64 Kbps след изчерпване на MB на максимална скорост 5.83

II.5 Тарифен ПЛАН 5 - Трафик 1500 MB X
II.5.1. Цена на месечен абонамент за SIM карта с включени 1500 MB на 
максимална скорост, с ограничение до 64 Kbps след изчерпване на MB на 
максимална скорост

8.33

II.6 Тарифен ПЛАН 6 - Трафик 4000 MB Х ^
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ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Тарифни планове и услуги Ед. цена в лева без ДДС (до втори 
знак след десетичната запетая)

II.6.1. Цена на месечен абонамент за SIM карта с включени 4000 MB на 
максимална скорост, с ограничение до 64 Kbps след изчерпване на MB на 
максимална скорост

13.33

II.7 Допълнителен трафик за данни X
II.7.1. Цена на 1 MB за предоставяне на данни, след изчерпване на MB на 
максимална скорост 0.00

III. УСЛУГИ X
III. 1. SMS услуги X
III.1.1. Цена на месечен абонамент за SIM карта за предоставяне на данни с SMS 
(с изключена гласова услуга) 2.00

III.1.2. Цена за пакет от 12 000 SMS в мрежата на оператора (за разпределено 
ползване на всички SIM карти пот. III.1.1. по-горе) 439.00

III.1.3. Цена за 1 бр. SMS в мрежата на оператора, след изчерпване на пакета 0.05

Комисията прегледа по същество ценовото предложение на участника и констатира, че е по образец и отговаря на изискванията на 
възложителя.

С оглед на описаното, на същия ден в 13:15 часа се проведе договаряне с участника-„Българска телекомуникационна компания" 
ЕАД (Vivacom), с който се постигнаха следните договорености по първоначалното ценово предложение в ценовата таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Тарифни планове и услуги Ед. цена в лева без ДДС (до втори 
знак след десетичната запетая)

I. ДОСТАВКИ X

1.1. Доставка на SIM карти X

1.1.1. Цена за доставка на SIM карта 0.00

II. ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ X

II.1. Тарифен ПЛАН 1 - Пакет "Shared Data Unlimited 64" X

II.1. 1. Цена на месечен абонамент за SIM карта 1.44
II.1. 2. Цена на MB в пакета 0.00

II.2. Тарифен ПЛАН 2 - Пакет "Shared Data Unlimited 128" х_

II.2. 1. Цена на месечен абонамент за SIM карт^— ^ ^ 2 .0 0
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ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Тарифни планове и услуги Ед. цена в лева без ДДС (до втори 
знак след десетичната запетая)

II.2. 2. Цена на MB в пакета 0.00

II.3. Тарифен ПЛАН 3 - Пакет "Shared Data Unlimited 256" X

II.3. 1. Цена на месечен абонамент за SIM карта 2.80

II.3. 2. Цена на MB в пакета 0.00

II.4 Тарифен ПЛАН1 4 - Трафик 700 MB X

II.4.1. Цена на месечен абонамент за SIM карта с включени 700 MB на максимална 
скорост, с ограничение до 64 Kbps след изчерпване на MB на максимална скорост 4.20

II.5 Тарифен ПЛАН 5 - Трафик 1500 MB X
II.5.1. Цена на месечен абонамент за SIM карта с включени 1500 MB на 
максимална скорост, с ограничение до 64 Kbps след изчерпване на MB на 
максимална скорост

6.66

II.6 Тарифен ПЛАН 6 - Трафик 4000 MB X
II.6.1. Цена на месечен абонамент за SIM карта с включени 4000 MB на 
максимална скорост, с ограничение до 64 Kbps след изчерпване на MB на 
максимална скорост

10.66

11.7 Допълнителен трафик за данни X
II.7.1. Цена на 1 MB за предоставяне на данни, след изчерпване на MB на 
максимална скорост 0.00

III. УСЛУГИ X
III. 1. SMS услуги X
III.1.1. Цена на месечен абонамент за SIM карта за предоставяне на данни с SMS 
(с изключена гласова услуга) 1.44

III. 1.2. Цена за пакет от 12 000 SMS в мрежата на оператора (за разпределено 
ползване на всички SIM карти по т. III.1.1. по-горе) 0.00

III.1.3. Цена за 1 бр. SMS в мрежата на оператора, след изчерпване на пакета 0.04

Направените предложения и постигнати договорености с участника в резултат на проведеното договаряне, са отразени в отделен 
протокол, който е подписан от членовете на комисията и от участника.

Поради наличието на една оферта, не е налице основание за проверка на предложението с оглед прилагане на разпоредбата на 
чл.72, ал.1 от ЗОП за изискване на писмена обосновка относно ценовото предложение.

Оценката на предложението е по критерий „найрН1̂ ска цена". ___
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С оглед горепосоченото, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиято оферта за участие отговаря на обявените 
от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

1. „Българска телекомуникационна компания" ЕАД (Vivacom) със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. 
„Цариградско шосе" №115И, представлявано от Атанас Добрев-изпълнителен директор.

Комисията предлага възложителя да подпише договор за „Доставка на допълнителни СИМ карти и предоставяне на обществени 
електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за 
нуждите на SCADA системи и телеметрия на възложителя", с „Българска телекомуникационна компания" ЕАД (Vivacom) със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе" №115И, представлявано от Атанас Добрев-изпълнителен 
директор.

Работата на Комисията завърши на .лсХ ..:У ...т.....СУил.К.:..........с подписване на настоящия протокол.

Г eopNf"- еоргиев Петър Гадже в Ирина Миткова


