РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните
РЕШЕНИЕ
№ РД52-21
София, 21.04.2017 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с
чл. 108, т. 1 от ЗОП като взех под внимание Доклад № 93-2676/21.04.2017 г., изготвен
на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки /ППЗОП/ и протоколи №1 и №2 от работата на комисията, назначена със
заповед № РД 52-17/06.04.2017 г. на възложителя и обявление, публикувано в РОП на
АОП под № 00696-2017-0004 за откриване на процедура „Публично състезание” за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“
РЕШИХ:
I. Обявявам класирането на участниците по критерия „икономически най-изгодна
оферта“, както следва:
Първо място: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД
II. Определям за изпълнител на поръчката следния участник:
„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД.
III. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, отстранявам от участие участникът „Нет Ис
Сат“ ЕООД, със следните мотиви:
Участникът е представил цени по показателите К5 - Цена на минута за селищен разговор
към фиксирани мрежи в РБ, извън включените безплатни минути, К6 - Цена на минута за
междуселищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените безплатни минути
и К7 - Цена на минута за разговори от всички постове (Таблица 1 и Таблица 2 от
Техническата спецификация) на Възложителя към национални мобилни мрежи, извън
включените безплатни минути общо на стойност 0 /нула/ лв.
Съгласно методиката за оценка по показател К5, К6 и К7, касаещи профила на
потреблението за селищни, междуселищни и разговори с абонати на мобилни мрежи в
РБългария, участниците следва да оферират предложение по всеки един параметър от
одобрената от възложителя формула за оценка.
Участникът „Нет Ис Сат“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на обявените
изисквания на възложителя, тъй като е оферирал обща цена от 0 /нула/ лв. за
показатели К5, К6 и К7. В ценовото предложение на участника не е представена
подробна разбивка по всеки един от параметрите на формулата за оценка на офертите
по същите, съгласно одобрената методика за оценка. От така представените от
участника цени не може да се установи какво е разпределението на потребление по
отделните показатели К5, К6 и К7. Липсата на предложение от страна на участника по
всеки параметър от одобрената формула води и до невъзможност за прилагане на
методиката за оценка по посочените показатели за оценка.
IV. Настоящото решение да се изпрати на участниците и да се доведе до знанието на
съответните длъжностни лица за сключване на договор с определения за изпълнител
участник в срока, регламентиран с разпоредбата на чл. 112, ал. 6 от ЗОП.

V. Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му
пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI. Връзка към електронната преписка в профила на купувача е следната:
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/pr_procedures/Procedura154.aspx
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