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УВАЖАЕMИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че 

в петък 22.05.2015г. в 10:30 часа в сградата на Министерството на икономиката, находяща 

се на ул. “Славянска” № 8, заседателна зала ще се извърши отварянето на ценовите оферти 

и оповестяването на предлаганите цени за изпълнение на поръчката на участниците в 

обществена поръчка с предмет: „Избор на предприятие за предоставяне на 

фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за 

нуждите на Министерството на икономиката“, открита на основание чл. 16, ал. 8 от 

Закона за обществените поръчки с Решение № РД-16-147/05.03.2015 г. на министъра на 

икономиката. 

Поради представяне на оферти, които не отговарят на предварително обявените 

условия на възложителя, посочени в документацията за участие и в обявлението за 

обществената поръчка  на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, участниците, „МОБИЛТЕЛ” 

ЕАД  и „Теленор България” ЕАД са предложени за отстраняване. 

 

Оценката на офертата на  допуснатия участник „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД /VIVACOM/ по всички други показатели, 

различни от цената, съгласно формулата от Раздел 7 „Критерий и методика за определяне 

на комплексната оценка на офертите“ на Глава I, Част II от документацията, е максимален 

брой точки – 100 т. по показател К2, изчислен по формулата: 

 

К2 – Показател за специфични условия, съгласно формулата от Раздел 7 „Критерий и 

методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ на Глава I, Част II от 

документацията. 
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К2 = К 2.1 + K2.2 + K2.3 

K2.1n= An/Amax*35 

K2.2n= Bn/Bmax*35 
 

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 

 

 

С уважение, 

 

 

БИСТРА ПЕТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ,  

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-16-290/15.04.2015 г. 


