
Разяснения по повод постъпило писмено запитване: 
 
Въпрос: № 1 
Моля Възложителят да уточни, по показател 1.10 от „Методиката за оценка на офертите по 
позиция 2”, какъв е максимално оценявания допълнителен безплатен обем данни (МВ) за една 
гласова SIM карта? 
 
Разяснение: 
Предвид наличието на разнообразни оферти на предприятията с включени данни на максимално 
достижима скорост, по 1.10 от „Методиката за оценка на офертите по позиция 2” няма определени 
максимални граници за оценявания допълнителен безплатен обем данни. Както е посочено в 
методиката, участникът, предложил най-висок допълнителен безплатен обем данни на 
максимално достижима скорост за месец за една гласова SIM карта, получава максимална оценка 
за критерия. 
 
Въпрос № 2 
Моля Възложителят да потвърди, че допълнителният пакет по показател 1.10 от „Методиката за 
оценка на офертите по позиция 2”, не може да бъде активиран самостоятелно, а следва да бъде 
активиран, заедно с активиране на пакета по т. 1.9 от методиката. 
 
Разяснение: 
Потвърждаваме, че допълнителният пакет по показател 1.10 от „Методиката за оценка на 
офертите по позиция 2” , не може да бъде активиран самостоятелно. Както е посочено в 
методиката, допълнителният обем данни по показател 1.10 се предлага след предварителна 
заявка за активиране на пакета по показател 1.9. 
 
Въпрос № 3 
В т. 2  „Изисквания към изпълнението на обществената поръчка” от Техническото задание по 
обособена позиция 2 (стр. 11 от документацията за участие в настоящата процедура), е записано 
следното изискване: „За обстоятелствата по предходните пет булета към т. 2 участникът попълва 
декларация (Приложение № 4). Предвид факта, че Приложение № 4  от документацията за 
участие представлява образец на Техническо предложение, моля Възложителят да уточни, това 
ли е документа изискан по т. 2? 
 
Разяснение: 
Потвърждаваме, че информацията, изискана по т. 2 представлява Техническото задание по 
обособена позиция 2 (Приложение № 4). 
 
Въпрос № 4 
Моля Възложителят да уточни, дали документите по РАЗДЕЛ III СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА – 
от т. 1 до т. 3 включително, следва да бъдат поставени в ПЛИК № 1 – Документи за подбор? 
 
Разяснение: 
Уточняваме, че документите по РАЗДЕЛ III СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА – от т. 1 до т. 3 
включително, следва да бъдат поставени в ПЛИК № 1 – Документи за подбор. 
 


