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№<А<5„/„,'Ж..лк.....2018 г. за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД 
№ . / + . ! / и ...2018 г. за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 181, ал.6, във връзка с чл.22, ал.1, т.б и чл.108, т.1 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на цялата документация събрана в хода на 
проведеното публично състезание по реда на ЗОП за съвместно възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена 
електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт 
GSM/UMTS/LTE с национално покритие и извършване на специализирани услуги и 
доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ- Товарни 
превози” ЕООД и „БДЖ -  Пътнически превози” ЕООД за двугодишен период”, открита с 
Решение № 10/11.10.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки 
с УНП: 01558-2018-0010, и след като се запознахме с Протокол № 1/03.10.2018 г., 
Протокол № 2/09.10.2018 г. и утвърденият от Възложителите Протокол от 16.10.2018 г., 
подписани от - всички членове на комисията, назначена със Заповед № 01-01- 
323/03.10.2018 г. за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД (№ 163/03.10.2018 г. за „Холдинг 
БДЖ” ЕАД, № 611/03.10.2018 г. за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД),

ОБЯВЯВАМЕ:

I. Класиране на офертите на участниците в проведеното публично състезание 
по реда на ЗОП за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне 
на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна 
подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие 
и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите 
на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ- Товарни превози” ЕООД и „БДЖ -  Пътнически превози” 
ЕООД за двугодишен период”, въз основа на оценка на офертите по определения от 
възложителите критерий оптимално съотношение “качество/цена” за икономически 
най-изгодна оферта, както следва:

- първо място: „А1 България“ ЕАД -  91,3 точки;
- второ място: „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 

ЕАД -  87,4 точки.

II. Определяме за изпълнител на обществената поръчка с предмет:
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна 
съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с 
национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази 
дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ- Товарни превози” ЕООД и „БДЖ -  
Пътнически превози” ЕООД за двугодишен период”, класирания на първо място 
участник „А1 България“ ЕАД, с крайна оценка 91,3 точки, формирана от сумирането 
на следните два показателя: 1. Качествен показател Кт (процент на неуспешни повиквания 
за национални повиквания в мобилна мрежа, към 2016 г. - 100 т.) и 2. Ценови показател 
Кц = 85,5 точки със съответните подпоказатели К1 (Месечна абонаментна такса -  14,5 
точки), К2 (Цена на минута разговор към всички национални мобилни и фиксирани мрежи 
след изчерпване на безплатните минути -  20 точки), КЗ (Брой включени минути за 
национални мобилни и фиксирани разговори извън групата на Възложителя, при 
минимален брой включени 200 минути -  12 точки), К4 (Брой включени минути за 
разговори в корпоративната група -  12 точки), К5 (Цена за един национален SMS -  8 
точки), К6 (Цена за месечна абонаментна такса за карта за пренос за данни с включени 10 
GB в пакет -  7 точки), К7 (Цена за месечна абонаментна такса за пакет за мобилен
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Интернет 5 GB -  7 точки) и К8 (Цена на минута международен разговор към фиксирани 
и мобилни мрежи в ЕС -  5 точки).

Договорите с всеки един Възложител ще се сключат при месечна абонаментна 
такса 2,30 лв. без ДДС.

Мотиви: Предложената от участника ,.А1 България“ ЕАД оферта отговаря на 
изискванията на Възложителите, заложени в Обявлението за обществена поръчка и 
документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Участникът е класиран на 
първо място по одобрената от Възложителите Методика за оценка на офертите 
(Приложение № 2 към документацията).

III. На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, в десетдневен срок от получаване на 
настоящото решение, същото може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на 
конкуренцията.

IV. На основание чл.43, ал.1, във връзка с чл.22, ал.1, т.б от ЗОП, в тридневен срок 
от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати на участниците в процедурата с 
горецитирания предмет и в същия ден да се публикува в Профила на купувача на „БДЖ- 
Товарни превози“ ЕООД в самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка -  
http.V/bdzcargo. bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/predostaviane-na-elektronni-suobshtitelni-uslugi- 
chrez-obshtestvena-elektronna-suobshtitelna-mreja-2018-2020.html, където е публикуван 
утвърдения от Възложителите протокол от 16.10.2018 г. от ЗОП ведно с приложените 
протоколи. X , \

Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

1 Изпълнителен директор //а^Х&лбuĥ JBJ.
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