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    Приложение № 5а 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

№1- Избор на оператор за предоставяне на услуги по стандарт GSM/UMTS/LTE 

 

Критерий за оценка - „най-ниска цена” 

 
Цена –Ц -максимално възможен брой точки 100 
 
 Ц = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6, където: 

 

 

№ ПОКАЗАТЕЛ ТОЧКИ 

1 2 3 

K1 

Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта на Тарифа 1. 

Участници предложили месечна абонаментна такса равна 

или по-малка от 10,00 лв., получават максимален брой 

точки (20 т.), а всеки следващ участник предложил по-

висока цена от 10,00 лв. получава с 2 т. по-малко от 

предходния. 

20 т. 

К2 

Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта на Тарифа 2 

с включен интернет 6 GB на максимална скорост. 

Участници предложили месечна абонаментна такса равна 

или по-малка от 20,00 лв., получават максимален брой 

точки (20 т.), а всеки следващ участник предложил по-

висока цена от 20,00 лв. получава с 2 т. по-малко от 

предходния. 

20 т. 

К3 

Брой включени безплатни минути за национални 

разговори (към всички национални мобилни и 

фиксирани мрежи) за Тарифа 1 

Участници предложили 200 или повече безплатни включени 

минути, получават максимален брой точки (20 т.), а всеки 

следващ участник предложил по-малко от 200 минути 

получава с 2 т. по-малко от предходния. 

20 т. 

К4 

Брой включени безплатни минути за национални 

разговори (към всички национални мобилни и 

фиксирани мрежи) за Тарифа 2 

Участници предложили 10 000 или повече безплатни 

включени минути, получават максимален брой точки       

(20 т.), а всеки следващ участник, предложил по-малко от 

10 000 минути получава с 2 т. по-малко от предходния. 

20 т. 

 

К5 

Цена на минута национален разговор към всички 

мрежи в страната след изчерпване на безплатните 

минути  за Тарифа 1 – Цмн1 

Стойността на Цмн1   се получава по следната формула: 

 

Цмн1 =Цмтел*45,62% + Цбтк*29,84% + Цтб*19,85% + 

Цф*4,69%, където: 

 

10 т. 
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- Цмтел - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат в мобилна мрежа на Мобилтел 

ЕАД , чието предложение се оценява. 

 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат в мобилна мрежа на БТК ЕАД , чието 

предложение се оценява. 

 

- Цтб - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат в мобилна мрежа на Теленор България 

ЕАД, чието предложение се оценява. 

 

- Цф - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат на всички фиксирани мрежи в Република 

България, чието предложение се оценява. 

 

 

Разпределението на  процентната тежест е направено на 

база реално реализирано потребление  от Възложителя в 

съответните направления през периода Август 2017г. – 

Януари 2018г. : 

 

Разговори към мобилната мрежа на Мобител ЕАД – 

45,62% 

Разговори към мобилната мрежа на БТК ЕАД – 29,84% 

Разговори към мобилната мрежа на Теленор България ЕАД 

– 19,85% 

Разговори към всички фиксирани мрежи в Република 

България – 4,69% 

 

Цените, предложени от участниците, трябва да бъдат 

посочени в лева, без ДДС, разписани до четвърти знак след 

десетичната запетая. Цените на дребно за повиквания към 

други национални мобилни мрежи и национални фиксирани 

мрежи не трябва да бъдат по-ниски от приложимите 

цени, определени в акт на компетентен регулаторен орган, 

за терминиране на гласови повиквания в национални 

мобилни мрежи и национални фиксирани мрежи, актуални 

към датата на подаване на офертата 

 

Участници предложили цена равна или по-малка от 0,15 

лв./мин., получават максимален брой точки (10 т.), а всеки 

следващ предложил по-висока цена от 0,15 лв. участник 

получава с 2 т. по-малко от предходния. 

K6 

Цена на минута национален разговор към всички 

мрежи в страната след изчерпване на безплатните 

минути  за Тарифа 2 -Цмн2 

 

10 т. 
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Стойността на Цмн2   се получава по следната формула: 

 

Цмн2 =Цмтел*45,62% + Цбтк*29,84% + Цтб*19,85% + 

Цф*4,69%, където: 

 

- Цмтел - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат в мобилна мрежа на Мобилтел 

ЕАД, чието предложение се оценява. 

 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат в мобилна мрежа на БТК ЕАД, чието 

предложение се оценява. 

 

- Цтб - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат в мобилна мрежа на Теленор България 

ЕАД, чието предложение се оценява. 

 

- Цф - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат на всички фиксирани мрежи в Република 

България, чието предложение се оценява. 

 

Разпределението на  процентната тежест е направено на 

база реално реализирано потребление  от Възложителя в 

съответните направления през периода Август 2017г. – 

Януари 2018г. : 

 

Разговори към мобилната мрежа на Мобител ЕАД – 

45,62% 

Разговори към мобилната мрежа на БТК ЕАД – 29,84% 

Разговори към мобилната мрежа на Теленор България ЕАД 

– 19,85% 

Разговори към всички фиксирани мрежи в Република 

България – 4,69% 

 

Цените, предложени от участниците, трябва да бъдат 

посочени в лева, без ДДС, разписани до четвърти знак след 

десетичната запетая. Цените на дребно за повиквания към 

други национални мобилни мрежи и национални фиксирани 

мрежи не трябва да бъдат по-ниски от приложимите 

цени, определени в акт на компетентен регулаторен орган, 

за терминиране на гласови повиквания в национални 

мобилни мрежи и национални фиксирани мрежи, актуални 

към датата на подаване на офертата. 

 

Участник предложил най-ниска  стойност на Цмн2 

получава максимален брой точки (10 т.), а всеки  следващ 

участник предложил по-висока стойност на Цмн2 от 

предходния участник получава с 50% по-малко точки от 

предходния участник. 
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Оферта, получила най-висока оценка за Цена - Ц се класира на първо място, а 

останалите – в низходящ ред на получените крайни оценки. 

 

 Указания: 

 

Възложителят си запазва правото да провери всяка информация предоставена от 

участника/ците чрез справка-запитване до съответните компетентни органи. 

 

Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до четвърти знак след 

десетичната запетая.  

Неприемливо е предложение с различни цени за разговори в различните часове 

от деня или дни от седмицата – участника се отстранява за несъответствие на офертата 

с изискванията на Възложителя.  

Когато критерият за възлагане е най-ниска цена  и тази най-ниска цена се 

предлага в две или повече оферти по дадена обособена позиция, комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП за 

обособената позиция между класираните на първо място оферти.  

 

 

 

 


