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    Приложение № 5б 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

№2- Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги.  

Критерият, по който се определя изпълнителят на настоящата обществена 

поръчка е: 

 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА” въз основа на критерия 

„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 

от ЗОП. 

МЕТОДИКА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

 

 

Показателите, включени в критерия „оптимално съотношение качество / цена“ 

съдържат следните показатели: 

1. Качествени показатели – количествено неопределими, които се оценяват с 

конкретна стойност от комисията чрез експертна оценка; 

2. Ценови показатели - количествено определими, стойностите, на които се 

определят в цифри. 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически 

възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на 

„икономически най-изгодната оферта". 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, 

която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

Показатели за оценка на предложенията и относителната им тежест в комплексната 

оценка (КО): 

КО = К1 х 60 % + К2 х 40%, където: 

К1 – Икономически показател на фиксирана телефонна услуга – с максимален 

брой точки 100 и с тежест 60 % на показателя в крайната оценка 

К2 – Технически показател на фиксираната телефонна услуга – с максимален 

брой точки 100 и с тежест 40 % на показателя в крайната оценка 

 

Показатели, Максимален 

брой точки 

I. Икономически показател на фиксирана телефонна услуга – К1, 

компоненти: 

100т. 

Цена на месечна абонаментна такса за 1 (един) прав телефонен пост - 

Ф1 

10 т. 

Цена на минута за селищни разговори към всички национални 

фиксирани мрежи от 1 (един) прав телефонен пост, след изчерпване на 

безплатните минути - Ф2 

10 т 

Цена на минута за междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори от 1 (един) прав телефонен пост, след изчерпване 

на безплатните минути - Ф3 

10 т 

Цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN BRI линия - Ф4 10 т 
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Цена на минута за селищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори oт 1 (една) ISDN BRI линия, след изчерпване на 

безплатните минути - Ф5 

10 т 

Цена на минута за междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори oт 1 (една) ISDN BRI линия, след изчерпване на 

безплатните минути - Ф6 

10 т 

Цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN PRI  или R2D 

линия - Ф7 
10 т 

Цена на минута за селищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI или R2D линия, след 

изчерпване на безплатните минути - Ф8 

10 т 

Цена на минута за междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI или R2D линия, след 

изчерпване на безплатните минути - Ф9 

10 т 

Цена на минута за международни разговори към всички международни 

направления, общо за всички линии (POTS,ISDN BRI, ISDN PRI, R2D), 

след изчерпване на безплатните минути - Ф10 

10 т 

II. Технически показател на фиксираната телефонна услуга – К2, 

компоненти: 
100 т. 

Енергонезависимост на услугата ISDN PRI и POTS – Т1 19 т. 

Включени безплатни минути за селищни и междуселищни разговори 

към всички национални фиксирани oператори на 1 (един) прав 

телефонен пост. Максимално оценявани минути - 3000 Т2 

15 т. 

Включени безплатни минути за селищни и междуселищни разговори 

към всички национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN BRI 

линия. Максимално оценявани минути – 3000 Т3 

15 т. 

Включени безплатни минути за селищни и междуселищни разговори 

към всички национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI 

линия. Максимално оценявани минути - 8000 Т4 

15 т. 

Включени безплатни минути за международни разговори към всички 

международни направления, общо за всички линии (POTS, ISDN BRI, 

ISDN PRI). Максимално оценявани минути – 2000 Т5 

15 т. 

Възможност за използване на предоставената услуга за предаване 

на факсимилни съобщения – Т6 

21 т. 

 

Технически показател на фиксираната телефонна услуга K2, максимален брой 

точки – 100 т.  

Оценяването по този показател се изчислява по следната формула: 

К2= Т1+Т2 +Т3+Т4+Т5+Т6, където: 

Компоненти Указания за определяне на оценката 

Енергонезависимос

т на услугата ISDN 

PRI и POTS – Т1 

До 19 точки 

Представено е техническо предложение, което 

предлага обезпечаване на енергонезависимост 

чрез дистанционно захранване през собствената 

мрежа на участника  

19 т. 

Представено е техническо предложение, което 

предлага обезпечаване на енергонезависимост 

чрез използване на UPS  

10 т. 

Представено е техническо предложение, което 

предлага обезпечаване на енергонезависимост 

по друг, различен от оценяваните по-горе 

способи  

1 т. 
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Включени безплатни 

минути за селищни 

и междуселищни 

разговори към 

всички национални 

фиксирани 

oператори на 1 

(един) прав 

телефонен пост – 

Т2 

До 15 точки 

Оферта, съдържаща предложение с най-голям брой безплатни 

минути за селищни и междуселищни разговори към всички 

национални фиксирани oператори на 1 (един) прав телефонен 

пост, получава 15 точки. За останалите предложения, оценката 

се получава по следната формула: 

Т2= Т2i/ Т2max х 15, където: 

 

Т2max - най-голям брой предложени безплатни минути за 

селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани oператори на 1 (един) прав телефонен пост; 

Т2i е броят предложени безплатни минути за селищни и 

междуселищни разговори към всички национални фиксирани 

oператори на 1 (един) прав телефонен пост, съдържащи се в 

оценяваната оферта; 

15 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: Предложеният от участниците брой безплатни 

минути за селищни и междуселищни разговори към всички 

национални фиксирани oператори на 1 (един) прав телефонен 

пост не трябва да бъде по-малък от 300. Участник предложил 

безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към 

всички национални фиксирани oператори на 1 (един) прав 

телефонен пост по-малък от 300 ще бъде предложен за 

отстраняване. 

Включени безплатни 

минути за селищни 

и междуселищни 

разговори към 

всички национални 

фиксирани 

оператори на 1 

(една) ISDN BRI 

линия – Т3.  

До 15 точки 

Оферта, съдържаща предложение с най-голям брой безплатни 

минути за селищни и междуселищни разговори към всички 

национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN BRI линия, 

получава 15 точки. За останалите предложения, оценката се 

получава по следната формула: 

Т3= Т3i/ Т3max х 15, където: 

 

Т3max - най-голям брой предложени безплатни минути за 

селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори на 1 (една) ISDN BRI линия; 

Т3i е броят предложени безплатни минути за селищни и 

междуселищни разговори към всички национални фиксирани 

оператори на 1 (една) ISDN BRI линия, съдържащи се в 

оценяваната оферта; 

15 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: Предложеният от участниците брой безплатни 

минути за селищни и междуселищни разговори към всички 

национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN BRI линия 

не трябва да бъде по-малък от 300. Участник предложил 

безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към 

всички национални фиксирани оператори на 1(една) ISDN BRI 

линия по-малък от 300 ще бъде предложен за отстраняване. 

Включени безплатни 

минути за селищни 

и междуселищни 

разговори към 

всички национални 

фиксирани 

оператори на 1 

До 15 точки 

Оферта, съдържаща предложение с най-голям брой безплатни 

минути за селищни и междуселищни разговори към всички 

национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI или R2D 

линия, получава 15 точки. За останалите предложения, оценката 

се получава по следната формула: 

Т4= Т4i/ Т4max х 15, където: 
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(една) ISDN PRI 

линия – Т4.  

 

Т4max - най-голям брой предложени безплатни минути за 

селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI или R2D линия; 

Т4i е броят предложени безплатни минути за селищни и 

междуселищни разговори към всички национални фиксирани 

оператори на 1 (една) ISDN PRI или R2D линия, съдържащи се в 

оценяваната оферта; 

15 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: Предложеният от участниците брой безплатни 

минути за селищни и междуселищни разговори към всички 

национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI или R2D 

линия не трябва да бъде по-малък от 800. Участник предложил 

безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към 

всички национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI 

или R2D линия по-малък от 800 ще бъде предложен за 

отстраняване. 

Включени безплатни 

минути за 

международни 

разговори към 

всички 

международни 

направления, общо 

за всички линии 

(POTS, ISDN BRI, 

ISDN PRI) – Т5  

До 15 точки 

Оферта, съдържаща предложение с най-голям брой безплатни 

минути за международни разговори към всички международни 

направления, общо за всички линии (POTS, ISDN BRI, ISDN 

PRI, R2D) получава 15 точки. За останалите предложения, 

оценката се получава по следната формула: 

Т5= Т5i/ Т5max х 15, където: 

 

Т5max - най-голям брой предложени безплатни минути за 

международни разговори към всички международни 

направления, общо за всички линии (POTS, ISDN BRI, ISDN 

PRI, R2D); 

Т5i е броят предложени безплатни минути за международни 

разговори към всички международни направления, общо за 

всички линии (POTS, ISDN BRI, ISDN PRI, R2D); 

15 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: Предложеният от участниците брой безплатни 

минути за международни разговори към всички международни 

направления, общо за всички линии (POTS, ISDN BRI, ISDN 

PRI, R2D) не трябва да бъде по-малък от 200. Участник 

предложил безплатни минути за международни разговори към 

всички международни направления, общо за всички линии 

(POTS, ISDN BRI, ISDN PRI) по-малък от 200 ще бъде 

предложен за отстраняване. 

Възможност за 

използване на 

предоставената 

услуга за предаване 

на факсимилни 

съобщения – Т6 

До 21 точки 

Техническо предложение на участника 

предвижда обменът на факсимилни 

съобщения през всеки предоставен аналогов 

порт (POTS или аналогов вътрешен номер от 

учрежденската централа на възложителя)да 

се осъществява без необходимост от 

използване на специално устройство за 

адаптиране на сигналите на факсимилните 

апарати към мрежата на участника  

21 точки 

Техническото предложение на участника 

предвижда обменът на факсимилни 

съобщения да е възможен през всеки 

10 точки 
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предоставен аналогов  порт (POTS или 

аналогов вътрешен номер от учрежденската 

централа на възложителя) да се осъществява 

посредством използване на специално 

устройство за адаптиране на сигналите на 

факсимилните апарати към мрежата на 

участника  
 

 

К1 - Икономически показател на фиксирана телефонна услуга - максимален брой 

точки - 100, Класирането по този критерий се изчислява по следната формула: 

 

К1 = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 + Ф5 + Ф6 + Ф7 + Ф8 + Ф9 + Ф10, където: 

Компоненти Указания за определяне на оценката 

Цена на месечна 

абонаментна такса 

за 1 (един) прав 

телефонен пост - Ф1 

До 10 точки 

Оферта, съдържаща най-ниска цена на месечна абонаментна 

такса за 1 (един) прав телефонен пост, получава 10 точки. За 

останалите предложения, оценката се получава по следната 

формула: 

Ф1= Ф1min/ Ф1i х 10, където: 

 

Ф1min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена 

на месечна абонаментна такса за 1 (един) прав телефонен пост; 

Ф1i е цена на месечна абонаментна такса за 1 (един) прав 

телефонен пост, съдържаща се в оценяваната оферта; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 

Цена на минута за 

селищни разговори 

към всички 

национални 

фиксирани мрежи от 

1 (един) прав 

телефонен пост, след 

изчерпване на 

безплатните минути 

- Ф2 

До 10 точки 

Този показател ще е съобразен с профила на потреблението 

към фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно, комисията 

изчислява Ф2i на участника, чието предложение се оценява, 

като сбор на произведенията от предложените единични цени 

по направление и тежестта на съответното направление по 

следната формула: 

Ф2i = 73%*Цбтк+15%*Цмтел+6%*Цтб+6%*Цф, 

където: 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, 

чието предложение се оценява;  

- Цмтел - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел 

ЕАД, чието предложение се оценява;  

- Цтб - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор 
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България ЕАД, чието предложение се оценява; 

- Цф - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието 

предложение се оценява;  

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 

четвъртия знак след десетичната запетая и не могат да са 

по-ниски от регламентираните от КРС за 

разходоориентирани към съответното направление. При 

неспазване на изискването предложението на участника 

получава 0 точки по показателя. В случай, че по който и да е 

от показателите Цбтк, Цмтел, Цтб или Цф има 

предложение от 0.0000 лева, за целите на оценката 0.0000 се 

приравнява на 0.00001  

 

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за селищни 

разговори към всички национални фиксирани мрежи от 1 

(един) прав телефонен пост, след изчерпване на безплатните 

минути, получава 10 точки. За останалите предложения, 

оценката се получава по следната формула: 

Ф2= Ф2min/ Ф2i х 10, където: 

 

Ф2min - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена 

на минута за селищни разговори към всички национални 

фиксирани мрежи от 1 (един) прав телефонен пост, след 

изчерпване на безплатните минути; 

Ф2i е цена на минута за селищни разговори към всички 

национални фиксирани мрежи от 1 (един) прав телефонен пост, 

след изчерпване на безплатните минути, изчислена за 

оценяваната оферта; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 

Цена на минута за 

междуселищни 

разговори към всички 

национални 

фиксирани оператори 

от 1 (един) прав 

телефонен пост, след 

изчерпване на 

безплатните минути 

- Ф3 

До 10 точки 

Този показател ще е съобразен с профила на потреблението 

към фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно комисията 

изчислява Ф3i на участника, чието предложение се оценява, 

като сбор на произведенията от предложените единични цени 

по направление и тежестта на съответното направление по 

следната формула: 

Ф3i = 84%*Цбтк+8%*Цмтел+1%*Цтб+7%*Цф, 

където: 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, 

чието предложение се оценява;  
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- Цмтел - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел 

ЕАД, чието предложение се оценява;  

- Цтб - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор 

България ЕАД, чието предложение се оценява; 

- Цф - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието 

предложение се оценява;  

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 

четвъртия знак след десетичната запетая и не могат да са 

по-ниски от регламентираните от КРС за 

разходоориентирани към съответното направление. При 

неспазване на изискването предложението на участника 

получава 0 точки по показателя. В случай, че по който и да е 

от показателите Цбтк,Цмтел,Цтб или Цф има предложение 

от 0.0000 лева, за целите на оценката 0.0000 се приравнява на 

0.00001  

 

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за 

междуселищни разговори към всички национални фиксирани 

оператори от 1 (един) прав телефонен пост, след изчерпване на 

безплатните минути, получава 10 точки. За останалите 

предложения, оценката се получава по следната формула: 

Ф3= Ф3min/ Ф3i х 10, където: 

 

Ф3min - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена 

на минута за междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори от 1 (един) прав телефонен пост, след 

изчерпване на безплатните минути; 

Ф3i е цена на минута за междуселищни разговори към всички 

национални фиксирани оператори от 1 (един) прав телефонен 

пост, след изчерпване на безплатните минути, изчислена за 

оценяваната оферта; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 

Цена на месечна 

абонаментна такса 

за 1 (една) ISDN BRI 

линия - Ф4 

До 10 точки 

Оферта, съдържаща най-ниска цена на месечна абонаментна 

такса за 1 (една) ISDN BRI линия, получава 10 точки. За 

останалите предложения, оценката се получава по следната 

формула: 

Ф4= Ф4min/ Ф4i х 10, където: 

 

Ф4min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена 

на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN BRI линия; 

Ф4i е цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN BRI 
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линия, съдържаща се в оценяваната оферта; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 

Цена на минута за 

селищни разговори 

към всички 

национални 

фиксирани оператори 

oт 1(една) ISDN BRI 

линия, след 

изчерпване на 

безплатните минути 

- Ф5 

До 10 точки 

Този показател ще е съобразен с профила на потреблението 

към фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно, комисията 

изчислява Ф5i на участника, чието предложение се оценява, 

като сбор на произведенията от предложените единични цени 

по направление и тежестта на съответното направление по 

следната формула: 

Ф5i = 85%*Цбтк+8%*Цмтел+1%*Цтб+6%*Цф, 

където: 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, 

чието предложение се оценява;  

- Цмтел - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел 

ЕАД, чието предложение се оценява;  

- Цтб - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор 

България ЕАД, чието предложение се оценява; 

- Цф - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието 

предложение се оценява;  

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 

четвъртия знак след десетичната запетая и не могат да са 

по-ниски от регламентираните от КРС за 

разходоориентирани към съответното направление. При 

неспазване на изискването предложението на участника 

получава 0 точки по показателя. В случай, че по който и да е 

от показателите Цбтк,Цмтел,Цтб или Цф има предложение 

от 0.0000 лева, за целите на оценката 0.0000 се приравнява на 

0.00001  

 

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за селищни 

разговори към всички национални фиксирани оператори oт 1 

(една) ISDN BRI линия, след изчерпване на безплатните 

минути, получава 10 точки. За останалите предложения, 

оценката се получава по следната формула: 

Ф5= Ф5min/ Ф5i х 10, където: 

 



9 

 

Ф5min - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена 

на минута за селищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори oт 1 (една) ISDN BRI линия, след 

изчерпване на безплатните минути; 

Ф5i е цена на минута за селищни разговори към всички 

национални фиксирани оператори oт 1(една) ISDN BRI линия, 

след изчерпване на безплатните минути, изчислена за 

оценяваната оферта; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 

Цена на минута за 

междуселищни 

разговори към всички 

национални 

фиксирани оператори 

oт 1(една) ISDN BRI 

линия, след 

изчерпване на 

безплатните минути 

- Ф6 

До 10 точки 

Този показател ще е съобразен с профила на потреблението 

към фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно комисията 

изчислява Ф6i на участника, чието предложение се оценява, 

като сбор на произведенията от предложените единични цени 

по направление и тежестта на съответното направление по 

следната формула: 

Ф6i =89%*Цбтк+5%*Цмтел+2%*Цтб+4%*Цф, 

където: 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, 

чието предложение се оценява;  

- Цмтел - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел 

ЕАД, чието предложение се оценява;  

- Цтб - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор 

България ЕАД, чието предложение се оценява; 

- Цф - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието 

предложение се оценява;  

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 

четвъртия знак след десетичната запетая и не могат да са 

по-ниски от регламентираните от КРС за 

разходоориентирани към съответното направление. При 

неспазване на изискването предложението на участника 

получава 0 точки по показателя. В случай, че по който и да е 

от показателите Цбтк,Цмтел,Цтб или Цф има предложение 

от 0.0000 лева, за целите на оценката 0.0000 се приравнява на 

0.00001  
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Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за 

междуселищни разговори към всички национални фиксирани 

оператори oт 1(една) ISDN BRI линия, след изчерпване на 

безплатните минути, получава 10 точки. За останалите 

предложения, оценката се получава по следната формула: 

Ф6= Ф6min/ Ф6i х 10, където: 

 

Ф6min - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена 

на минута за междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори oт 1(една) ISDN BRI линия, след 

изчерпване на безплатните минути; 

Ф6i е цена на минута за междуселищни разговори към всички 

национални фиксирани оператори oт 1(една) ISDN BRI линия, 

след изчерпване на безплатните минути, изчислена за 

оценяваната оферта; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 

Цена на месечна 

абонаментна такса 

за 1 (една) ISDN PRI 

или R2D линия - Ф7 

До 10 точки 

Оферта, съдържаща най-ниска цена на месечна абонаментна 

такса за 1 (една) ISDN PRI или R2D линия, получава 10 точки. 

За останалите предложения, оценката се получава по следната 

формула: 

Ф7= Ф7min/ Ф7i х 10, където: 

 

Ф7min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена 

на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN PRI или R2D 

линия; 

Ф7i е цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN PRI 

или R2D линия, съдържаща се в оценяваната оферта; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 

Цена на минута за 

селищни разговори 

към всички 

национални 

фиксирани оператори 

от 1(една) ISDN PRI 

или R2D линия, след 

изчерпване на 

безплатните минути 

- Ф8 

До 10 точки 

Този показател ще е съобразен с профила на потреблението 

към фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно, комисията 

изчислява Ф8i на участника, чието предложение се оценява, 

като сбор на произведенията от предложените единични цени 

по направление и тежестта на съответното направление по 

следната формула: 

Ф8i = 89%*Цбтк+6%*Цмтел+1%*Цтб+4%*Цф, 

където: 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, 
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чието предложение се оценява;  

- Цмтел - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел 

ЕАД, чието предложение се оценява;  

- Цтб - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор 

България ЕАД, чието предложение се оценява; 

- Цф - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието 

предложение се оценява;  

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 

четвъртия знак след десетичната запетая и не могат да са 

по-ниски от регламентираните от КРС за 

разходоориентирани към съответното направление. При 

неспазване на изискването предложението на участника 

получава 0 точки по показателя. В случай, че по който и да е 

от показателите Цбтк,Цмтел,Цтб или Цф има предложение 

от 0.0000 лева, за целите на оценката 0.0000 се приравнява на 

0.00001  

 

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за селищни 

разговори към всички национални фиксирани оператори от 

1(една) ISDN PRI линия, след изчерпване на безплатните 

минути, получава 10 точки. За останалите предложения, 

оценката се получава по следната формула: 

Ф8= Ф8min/ Ф8i х 10, където: 

 

Ф8min - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена 

на минута за селищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI линия, след 

изчерпване на безплатните минути; 

Ф8i е цена на минута за селищни разговори към всички 

национални фиксирани оператори от 1(една) ISDN PRI линия, 

след изчерпване на безплатните минути, изчислена за 

оценяваната оферта; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 

Цена на минута за 

междуселищни 

разговори към всички 

национални 

фиксирани оператори 

от 1(една) ISDN PRI 

или R2D линия, след 

изчерпване на 

безплатните минути 

До 10 точки 

Този показател ще е съобразен с профила на потреблението 

към фиксирани и мобилни мрежи в РБ, а именно комисията 

изчислява Ф9i на участника, чието предложение се оценява, 

като сбор на произведенията от предложените единични цени 

по направление и тежестта на съответното направление по 
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- Ф9 следната формула: 

Ф9i =91%*Цбтк+4%*Цмтел+1%*Цтб+4%*Цф, 

където: 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД, 

чието предложение се оценява;  

- Цмтел - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел 

ЕАД, чието предложение се оценява;  

- Цтб - конкретното предложение на участника за 

минута разговор с абонати на фиксираната мрежа на Теленор 

България ЕАД, чието предложение се оценява; 

- Цф - конкретното предложение на участника за минута 

разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ, чието 

предложение се оценява;  

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 

четвъртия знак след десетичната запетая и не могат да са 

по-ниски от регламентираните от КРС за 

разходоориентирани към съответното направление. При 

неспазване на изискването предложението на участника 

получава 0 точки по показателя. В случай, че по който и да е 

от показателите Цбтк,Цмтел,Цтб или Цф има предложение 

от 0.0000 лева, за целите на оценката 0.0000 се приравнява на 

0.00001  

 

Офертата, с изчислена най-ниска цена на минута за 

междуселищни разговори към всички национални фиксирани 

оператори от 1 (една) ISDN PRI или R2D линия, след 

изчерпване на безплатните минути, получава 10 точки. За 

останалите предложения, оценката се получава по следната 

формула: 

Ф9= Ф9min/ Ф9i х 10, където: 

 

Ф9min - най-ниската изчислена измежду всички оферти цена 

на минута за междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI или R2D линия, 

след изчерпване на безплатните минути; 

Ф9i е цена на минута за междуселищни разговори към всички 

национални фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI или 

R2D линия, след изчерпване на безплатните минути, изчислена 

за  оценяваната оферта; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 
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Цена на минута за 

международни 

разговори към всички 

международни 

направления, общо за 

всички линии 

(POTS,ISDN BRI, 

ISDN PRI,R2D), след 

изчерпване на 

безплатните минути 

- Ф10 

До 10 точки 

Оферта, съдържаща най-ниска цена на минута за 

международни разговори към всички международни 

направления, общо за всички линии (POTS,ISDN BRI, ISDN 

PRI, R2D), след изчерпване на безплатните минути, получава 

10 точки. За останалите предложения, оценката се получава по 

следната формула: 

Ф10= Ф10min/ Ф10i х 10, където: 

 

Ф10min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена 

на минута за международни разговори към всички 

международни направления, общо за всички линии 

(POTS,ISDN BRI, ISDN PRI, R2D), след изчерпване на 

безплатните минути; 

Ф10i е цена на минута за международни разговори към всички 

международни направления, общо за всички линии 

(POTS,ISDN BRI, ISDN PRI,R2D), след изчерпване на 

безплатните минути; 

10 – максималният брой точки по този компонент. 

Забележка: В случай че участник е предложил цена от 

0,0000 лв. по оценявания показател, то предложената от него 

цена за целите на методиката ще бъде приравнена от 

комисията на 0,00001 лв. 

 

Оферта, получила най-висока комплексна оценка КО 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.  

В случай, че за някоя цена е посочена стойност 0,0000 лв. за нуждите за 

изчисленията, същата се приравнява на стойност 0,00001 лв. 

 В случай, че комплексната оценка на две или повече оферти са равни, с 

предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, 

съгласно чл.58, ал.2 от ППЗОП. 

 

 Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани 

в съответствие с горния ред. 


