
ПР-341/23.06.2015 г. 
 
ДО  
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ  
НА СЪОБЩЕНИЯТА  
 

 
ДОКЛАД 

от Детелина Кръстева,  
директор на дирекция „Пазарно регулиране” 

 и председател на работна група по заповед РД № 07-139/02.06.2015 г. 
  
Относно: Избор на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне 
на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и 
терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни 
мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в 
Република България” 

  
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС, 

 
На основание чл. 68, ал. 1 и чл. 72, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

във връзка с откритата с Решение № 157/02.04.2015 г. на Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС) процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Адаптиране на 
моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални 
разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено 
местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови 
повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България”, със Заповед № РД-07-
139/02.06.2015 г. на Председателя на КРС беше сформирана комисия със задача да отвори, 
разгледа, оцени и класира получените оферти от участници в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка. 

Данните от регистъра на фирмите, подали оферти за участие в процедурата, сочат, че e 
подадена една оферта от „Екорис Саут Ийст Юроп” ЕООД. В тази връзка комисията, 
сформирана със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти с доклад № 
ПР-295/03.06.2015 г., представи на заседание на КРС, проведено на 04.06.2015 г., мотивирано 
предложение за отваряне на офертата.  

В изпълнение на протоколно решение на КРС № 1/04.06.2015 г. и съгласно 
разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, на 05.06.2015 г. комисията, в присъствие на представител 
на кандидата отвори офертата. Членовете на работната група и присъстващият представител 
на участника се увериха в целостта на пликовете, след което: 

Плик № 1, бе отворен, като съдържанието му беше изчерпателно изброено от 
председателя на работната група; 

Плик № 2, бе отворен, като върху всяка страница на техническото предложение на 
участника бяха положени подписите на трима от членове на работната група 

Плик № 3 не беше отворен, но върху него бяха положени подписите на трима от 
членовете на работната група. 

С това публичната част на заседанието приключи. 

 След извършения подробен преглед на офертата комисията констатира, че участникът 
в откритата процедура „Екорис Саут Ийст Юроп” ЕООД е представил всички изискуеми 
документи, като същите са в съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
както и в съответствие с изискванията на чл. 57 от ЗОП, като изготви Протокол № 1.  

На заседание, проведено на 11.06.2015 г., комисията пристъпи към преглед на Плик № 
2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и констатира, че офертата на допуснатия 
участник отговаря на изискванията на Възложителя.  

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията, след запознаване на Възложителя с 
протоколи № 1 и № 2, проведе свое открито заседание на 23.06.2015 г. от 10:00 часа, на което 
беше отворена и обявена ценовата оферта съдържаща се в Плик № 3 на участника.   

На проведеното открито заседание не присъстваха външни представители.   
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 Ценовата оферта на участника беше отворена и обявена. Ценовата оферта на „Екорис 
Саут Ийст Юроп” ЕООД е на стойност 195 000,00 лв. без ДДС и 234 000,00 лв. с ДДС. Работата 
на комисията приключи на 23.06.2015 г. в 11:00 часа. 

С оглед на гореизложеното и след като установи липсата на основанията по чл. 70, ал. 
1, комисията предлага на Възложителя, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП да определи за 
изпълнител по обществената поръчка с предмет: „Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за 
определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите 
генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени 
телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни 
мрежи в Република България”, „Екорис Саут Ийст Юроп” ЕООД, като участник отговарящ на 
критериите за подбор.  
 
 
Приложения:  
1. Заповед № РД-07-139/02.06.2015 г., на Председателя на КРС. 
2. Проект на решение. 
3. Протокол № 1/05.06.2015 г. 
4. Протокол № 2/11.06.2015 г. 
5. Протокол № 3/23.06.2015 г. 
  

Председател: 
 
............................(Детелина Кръстева) 
 
Членове: 
 
………………….(Мария Попиванова-Китанова) 
 
………………….(Мария Бончева) 
 
…………………(Бойка Димитрова) 
 
………………… (Соня Йорданова) 
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