


- по показателя К 4 - 44 640 брой включени минути за национални разговори за 
Тарифа № 1

- по показателя К 5 -  5000 MB включени MB за достъп до интернет за Тарифа 2

2. Участникът "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" 
ЕАД, ЕИК 831642181 е посочил в техническото си предложение:

- по показателя К 4 - 44 640 брой включени минути за национални разговори за 
Тарифа № 1

- по показателя К 5 -  4000 MB включени MB за достъп до интернет за Тарифа 2

3. Участникът "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, ЕИК 131468980 е посочил в техническото си 
предложение:

- по показателя К 4 - 44 640 брой включени минути за национални разговори за 
Тарифа № 1

- по показателя К 5 -  4000 MB включени MB за достъп до интернет за Тарифа 2

Съгласно обявената от Възложителя методика за оценка на офертата участникът 
"ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД получава оценка по показателя К 4 -  15 точки и 10 точки 
по показателя К -  5 или общо 25 точки.

Съгласно обявената от Възложителя методика за оценка на офертата участникът 
"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД получава оценка по 
показателя К 4 -  15 точки и 10 точки по показателя К -  5 или общо 25 точки.

Съгласно обявената от Възложителя методика за оценка на офертата участникът 
"МОБИЛТЕЛ" ЕАД получава оценка по показателя К 4 -  15 точки и 10 точки по 
показателя К -  5 или общо 25 точки.

III. Комисията пристъпи към оценяването на офертите на участниците "ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"ЕАД и 
"МОБИЛТЕЛ" ЕАД по показателя за оценка МД по т. 9.9. от раздел 9 -  стр. 6 от 
документацията, предвид обявения от Възложителя критерии за оценка „икономически 
най-изгодна оферта”.

1. Участникът "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 130460283 е посочил в 
техническото си предложение по показателя МД -  10 000 брой безплатни минути месечно 
към всички фиксирани мрежи в РБългария.

2. Участникът "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" 
ЕАД, ЕИК 831642181 е посочил в техническото си предложение по показателя МД -  
7 000 брой безплатни минути месечно към всички фиксирани мрежи в РБългария

3. Участникът "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, ЕИК: 131468980 е посочил в техническото си 
предложение по показателя МД -  7 000 брой безплатни минути месечно към всички 
фиксирани мрежи в РБългария

Комисията извърши оценка на офертите на участниците по този критерии, 
съгласно посочената в документацията методика:

МД = МДп х 20, където:
М Д тах

МДп -  брой безплатни минути на участника, чието предложение се оценява
МДтах -  най-голям брой безплатни минути
Най-голям брой безплатни минути -  10 000 е предложил участникът "ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ" ЕАД.
Максималният оценяван пакет, съгласно утвърдената документация е 7000 минути 

общо за всички постове (за 6 броя телефонни поста и 6 броя ISDN BRA с общо 400 
номера), поради което комисията оценява предложението на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" 
ЕАД, като взема предвид посочения от Възложителя максимален оценяван пакет от 
7000 минути.
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