
ДОГОВОР 

Днес ,/t,.Qfl 2018 г. в гр. София на основание чл. 112 от Закона за
обществените поръчки, се сключи настоящият договор между: 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000, 
ул. ,,Гурко" № 6, Данъчен № 1220120909, БУЛСТАТ 121747864, представлявана от 
Кристина Хитрова - главен секретар на Комисията за регулиране на съобщенията и 
Соня Маджарова - Главен счетоводител, в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една 
страна 

и от друга страна 
ROНDE&SCHW ARZ - OSTERREICH G.M.B.H. (АВСТРИЯ), със седалище 
Австрия, 1120 Виена, ул. Технологищрасе 10, сграда Е, Данъчен № ATU 36800100, 
представлявано от Любомир Пиперов - Упълномощено лице, в качеството на 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

като страните се споразумяха за следното: 

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши „Разширяване на 
функционалните възможности на функциониращия в КРС специализиран приложен 
софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1" в обем и цени, съгласно 
Приложение 1, неразделна част от този договор, както и да осигури техническата му 
подцръжка, съгласно Техническото предложение (Приложение 2) - неразделна част 
от този договор. Разширяването на функционалните възможности включва доставка 
на всички софтуерни модули (опции) R&S Argus V6.l по работни места, съгласно 
Приложение 1 към договора. 

П. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на 
подписването му. 

(2)'Срокът за изпълнение на доставката по чл. 1 е 60 (шестдесет) календарни 

дни, считано от датата на подписването на договора. 

111. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл. 3. Цялостното изпълнение на предмета на договора, посочен в 
Приложение 1 и Приложение 2 се удостоверява с подписването на двустранен 
приема-предавателен протокол от страна на упълномощени представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след извършване на тест за работоспособност 
н� всички работни м ста (станции). 
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Чл. 4. Доставката следва да се придружава от Техническа документация на 
английски език. 

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора - доставка на софтуерни модули 
(опции) R&S Argus Vб.1 е: rp. София, КРС, бул. ,,Шипченски проход" № 69, ет. 7. 

Чл. 6. При констатиране на липси на модули (опции) на специализирания 
приложен софтуер Argus V 6.1 при доставката за някое от рабоrnите места, както и 
при установена при теста неработоспособност на станциите се съставя констативен 
протокол, подписан от упълномощените представители на страните. За отстраняване 
на недостатъците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава срок, не по-голям от 14 дни, считано 
от датата на подписване на констативния протокол. След отстраняване на 
недостатъците се подписва окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 3. 

IV. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. (1) Цената, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, е в размер 
на 549 840,00 лв. ( петстоТШI четиридесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет 
лева) с ДДС. Цената вкmочва изпълнението на всички етапи и фази на договора и се 
заплаща по следния начин: 
(2) Възложителят заплаща 100% (сто процента) от цената на договора в срок до
30 (тридесет) календарни дни от подписване на окончателен двустранен приемо -
предавателен протокол и представена фактура-оригинал. В случай, че договорът
не бъде изпълнен, поради обективни причини в срок до 01.10.2018 r., плащането 
се променя както следва: В срок до 15.10.2018 r., изпълнителят следва да
представи гаранция за авансово плащане в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5
от ЗОП и при условията на чл. 10-13. Посочената гаранция се освобождава в срок до 5
(пет) рабоrnи дни след подписване на окончателен двустранен приемо - предавателен
протокол за окончателното приемане на договора.
Чл. 8. (1) Плащанията на дължимите суми се извършват в лева по следната банкова 
сметка на 
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(2) Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение №
592/21.08.2018r. на Министерски съвет за условията и реда за разплащанията на 
разпоредители с бюджет по договори на Министъра на финансите. 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 
ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА.

Гаранция за изпълнение 

Чл. 9 При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на 
Договора без ДДС, а именно 22 910,00 (двадесет и две хиляди деветстотин и десет) 
лева без ДДС (,,Гаранцията за изпълнение"), която служи за обезпечаване на 
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 
Чл. 10. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този 
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индексиране на Цената, ИЗПЪШIИТЕЛЯТ се задължава да предприеме 
необходимите действия за привеждане на Гарщщцята за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора, в срок до три дни от подписването на допълнително 
споразумение за изменението. 
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция и/или 

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или
нова застраховка. 
Чл. 11. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата 
се внася по следната банкова сметка на 
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Чл. 12. (1) Когато, като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на 
следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, 
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката • 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, 
плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост 
срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 13 (1) Когато, като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер ), която 
трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, и до 
30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора. 
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.14. (1) ВЪЗЛО ТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, както следва:



- 10% от гаранцията изпълнение се освобождават в срок до 5 (пет) работни
дни от подписване на окончателния протокол за приемане на дейностите по чл. б. 

- 90% от гаранцията за изпълнение се освобождават в срок до 5 (пет) работни
дни от изтичане на гаранционното обслужване. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. посочена в чл. 8 от Договора; 
2. когато е във формата на бан�ова гаранция - чрез връщане на нейния

оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено 
уведомление до застрахователя. 
(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение
на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване
на гаранциите.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от Гаранцията за 
изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по 
Договора. както и в случаите на лошо. частично и забавено изпълнение на което и да 
е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер. в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за
период, по-дълъг от 30 дни след датата на влизане в сила, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
развали Договора на това основание; 

2. при пълно неизпълнение. когато Изпълнителят е прекратил изпълнението на
услугите за срок, по-дълъг от един месец. в т.ч. когато Услугите не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание; 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му
в несъстоятелност. 

Чл. 17. В случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил частично от гаранцията за 
изпълнение и Договорът продължава да е в сила, и гаранцията за изпълнение не 
удовлетворява изцяло дьлжимото към Възложителя обезщетение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава в срок до 30 дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе 
усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави 
документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 
гаранция. съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора. 

Гаранция за авансово платени средства 



19. (1) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при спазване на изискванията
на чл. 10-13 и следва да е учредена в срок до 15.10.2018 r.
(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава, както следва:

- 100% от гаранцията за авансово плащане се освобождава в срок до 3 (три)
дни от окончателното приемане на предмета на договора - след подписване на 
двустранен окончателен приемо-предавателен протокол за окончателното 
приемане на предмета на договора, съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП. Освобождаването на 
гаранцията за авансово плащане се извършва при условията на чл. 14, ал. 2. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да изпълни предмета на настоящия договор в обем, качество и срок,

съгласно изискванията на този договор и приложението към него; 
2. Да подпише окончателен приема-предавателен протокол относно

изпълнението на задълженията му по този договор. 

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие при извършване на

доставката; 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставката, когато е налице

цялостно изпълнение на предмета на договора; 
3. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължимото възнаграждение, съгласно чл.

8 от договора; 
4. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на гаранцията за изпълнение

в сроковете по чл. 14, ал. 1. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение, съгласно

чл. 8 от договора. 

Чл. 23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. Да изпълни дейностите по разширяване на функционалните възможности

на специализирания приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1. в 
срока посочен в договора, чл. 2, ал. 2. 

2. Да иска качествено изпълнение.

VII. ГАРАНЦИОННА ПОДll,РЪЖКА И СЪПРОВОД

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури тригодишна 
безплатна гаранционна подцръжка на софтуера. Сроковете на гаранционната 
поддръжка започват да текат от подписване на окончателния протокол по чл. 3. 

(2) Безплатната гаранционна подцръжка вюпочва:
1. Оказване на техническо съдействие в рамките на 72 часа при подаден

сигнал по e-mail за възникнал проблем в работата на специализирания приложен 
софтуер R&S Argus V 6.1. 

(3) Сроковете за реакция посочени в чл. 24, ал. 2 започват да текат от момента
на получаване на съобщение на e-mail: lubomir.piperov@rohde-schwarz.com за 
възникналия проблем от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комуникацията се осъществява 
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури десетгодишна 
извънгаранционна поддръжка на софтуера. Срокът й започва да тече от изтичане на 
третата година от срока на гаранционната поддръжка. Извънгаранционната 
поддръжка включва: 

1. Безплатно оказване на техническо съдействие в рамките на 72 часа при
подаден сигнал по e-mail за възникнал проблем в работата на специализирания 
приложен софтуер R&S Argus Vб.1. 

2. (друго).

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 25. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка, равна на 
законната лихва за периода на забавеното плащане. 

Чл. 26. (1) При забавено изпълнение по чл. 2, ал. 2 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка в размер на О, 5 % от цената на договора за всеки просрочен ден, 
но не повече от 20 % от цената по договора. 

(2) В случаите на констатирани с протокол недостатъци, неустойката по чл.
26, ал. 1 се дължи след изтичане на срока по чл. 6. 

(3) При неизпълнение на гаранционните условия съгласно чл. 24, ал. 1
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от цената на договора за всеки 
ден, но не повече от 5 % от цената по договора. 

Чл. 27. При пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка 
в размер на 20 % от цената по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
едностранно да развали договора. Към пълно неизпълнение на договора може да се 
приравни и следния случай - Забава на изпълнението по чл. 2, ал. 2 от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 30 (тридесет) работни дни. 

Чл. 28. Възложителят може да прихване неустойката по чл. 26 и по чл.27 от 
гаранцията по чл. 9 от договора. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Договорът се прекратява: 
1. При изтичане на срока на договора;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, включително

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълнява задълженията си по 
договора, поради оттегляне на предоставените му от Rohde&Schwarz G .m. Ь.Н. & Со. 
KG (Германия) - принципал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изключителни права или 
вследствие на промяна в нормативната уредба; 

4. В случай на оттегляне на правата, предоставени от Rohde & Schwarz
G.m.b.H. & Со. KG (Германия) - принципал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Възложителят
задържа гаранцията за изпълнение на договора, посочена в чл. 9.

Чл. 30. Изправната страна може едностранно да развали договора при виновно 
неизпълнение от другата страна, като е длъжна да отправи 7-дневно писмено 
предизвестие до другата страна. 

6 



Чл. 31. Спорни въпроси, възникнали при действието на този договор, се решават по 
пътя на споразумения, а нерешените се отщ1сят за решаване от компетентния съд. 

Чл. 32. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 

Чл. 33. Лицата, отговарящи за изпълнението на договора, в това число и имащи 
право да подписват протоколи във връзка с изпыmението му, както отговарящи за 
времето на гаранционната поддръжка на софтуера, са следните: 

1. От страна наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: --------
__.-· -

 

2. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
:..=.::.

:....: -� 

е 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните, като приложенията са негова неразделна част. 

Соня Маджа ов 

} Главен счетово 

Любомир 

Упълномощено ли 
Роде и Шварц Йостерайх ГмбХ 
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Прuло:J1Сение 1 

ОФЕРТА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

ФУНКЦИОНИРАЩИЯ В КРС СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР ЗА 

Р АДИОМОНИТОРИНГ R&S ARGUS, ВЕРСИЯ 6.1" 

Настоящото предложение е подадено от: ,,Роде и Шварц Йостерайх" Г.м.б.Х. 

представлявано от: Любомир Илиянов Пиперов 

в качеството му на: Упълномощено лице 

адрес по регистрация: Технологищрасе 10, сграда Е, 1120 Виена, Австрия 

адрес за кореспонденция: Милосърдна 8, ап.12, 1463 София, България 

телефон/ факс: 
---



1. Предлагаме да извършим „ Разширяване на функционалните въз.мо:жности на
функциониращия в КРС специализиран прило:жен софтуер за радио.мониторинг R&S
Argus, версия 6.1 ", съгласно Техническите изисквания на Възложителя.

2. Описание на организацията и начина на изпълнение на поръчката.

Доставка на софтуер R&S Argus 6.1., включваща ключове за 15-те работни места,

съгласно зададените конфигурации - точната дата на доставка ще бъде посочена в 

документа за потвърждаване на поръчката; 

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) календарни дни, считано

от датата на подписване на договора за възлагане изпълнението на поръчката.

4. Цената за изпълнение на поръчката е дадена в отделен запечатан плик с надпис

„Предлагани ценови параметри" и включва всички разходи за изпълнение на

поръчката с включен ДДС. В цената се включва и гаранционната подцръжка

5. Предлагаме следните гаранционни условия:

5.1. Безплатна гаранционна поддръжка - 3 (три )години.
5.2. Обем на безплатната гаранционна поддръжка - оказване на техническо съдействие

в рамките на 72 часа при подаден сигнал по e-mail за възникнал проблем в 

работата на специализирания приложен софтуер R&S Aтgus V 6.1. 

5 .3. Безплатна актуализация на всички подобрения, разработени в рамките на версия 

Argus V6. l на специализирания софтуер. 

5.4. Извънгаранционна поддръжка 10 (десет) години, считано след изтичане на срока 
по т. 5.1. в следния обем: 

5.4.1. Безплатно оказване на техническо съдействие в рамките на 72 часа при 

подаден сигнал по e-mail за възникнал проблем в работата на 

специализирания приложен софтуер R&S Argus V6. l 

6. Офертата ни е валидна за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от

датата на отваряне.

Дата: 20.07.2018 г. 
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ОФЕРТА 

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

Прило:жение 2 

„РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

ФУНКЦИОНИРАЩИЯ В КРС СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР ЗА 

Р АДИОМОНИТОРИНГ R&S ARGUS, ВЕРСИЯ 6.Р' 

Настоящото предложение е подадено от: ,,Роде и Шварц Йостерайх" Г.м.б.Х. 

представлявано от: Любомир Илиянов Пиперов 

в качеството му на: Упълномощено лице 

адрес по регистрация : Технологищрасе 1 О, сграда Е, 1120 Виена, Австрия 

адрес за кореспонденция: Милосърдна 8, ап.12, 1463 София, България 

------·-- _ .. ..-.::--::.--
--

--
_, .. .-

---

___ .... -
----

e-mail :



j, Приемаме начинът на плащане да се извърши, както следва: 

Възложителят заплаща 100 % ( сто процента) от цената на договора в срок до 30 

(тридесет) календарни дни от подписване на окончателен двустранен приемо -

предавателен протокол и представена фактура-оригинал. В случай, че договорът не бъде 

изпълнен до 01.10.2018 г., поради обективни причини, плащането се променя както 

следва : Изпълнителят следва да представи в срок до 15 .10.2018 г. гаранция за изпълнение 

в полза на Възложителя в размер на 100 % ( сто процента) от цената на договора и 

фактура-оригинал в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. 

Посочената гаранция се освобождава в срок до 5 (пет) работни дни след 

подписване на окончателен двустранен приемо - предавателен протокол за 

окончателното приемане на договора. 

1. Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет: ,, Разширяване на фующионалните

възмо;жности на функциониращия в КРС специализиран прило:жен софтуер за

радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1 " е:

1.1. 

'Т 

1.2. 

Еднократна отстъпка по проекта: 

604 693,00 лв. без ДЦС 

146 493,00 лв. без ДЦС 

458 200,00 лв. без ДДС 

(четиристотин петдесет и осем хиляди и двеста лева без ДДС) 

549 840,00 лв. с ДЦС 

(петстотин чет11р11десет 11 девет х11ляд11 осем стотни II четиридесет лева с ДДС) 

2. Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката е в обем и по видове модули,
както следва:

2.1. ЦУС „СОФИЯ 1" -166 290,00 лв. без ДЦС, 199 548,00 лв. с ДЦС 
• Basic Module -4 057,20 лв. с ДДС, 3 381,00 лв. без ДДС
• Interactive Measurement Mode (IMM)-27 020,40 лв. с ДДС, 22 517,00 лв. без ДДС
• Location Measurement Mode (LMM-BMM)-47 472,00 лв. с ДДС, 39 560,00 лв. без ДДС
• Automatic Measшement Mode (АММ) - 27 020,40 лв. с ДДС, 22 517,ООлв. без ДДС
• Evaluation Module (EV AL) - 27 020,40 лв. с ДДС, 22 517,00. лв. без ДДС
• Remote Control Interface (RCI)-13 330,80 лв. с ДДС, 11 109,ООлв. без ДДС
• Audio Reco1·d/Replay (ARR)-13 330,80 лв. с ДДС, 11 109,ООлв. без ДДС
• Geograpblc Information Softwai·e MapView-26 965,20 лв. с ДДС, 22 471,00 лв. без ДДС
• Spectrum Management Database Interface (SMDI)-13 330,80 лв. с ДДС, 11 109,00 лв.

без ДЦС 

2.2. ЦУС „СОФИЯ 2" - 25 898,00 лв. без ДЦС, 31 077,60 лв. с ДЦС 
• Basic Module- 4 057,20 лв. с ДДС, 3 381,00 лв. без ДЦС 
• Evaluation Module (EV AL) - 27 020,40 лв. с ДДС, 22 517 ,00 лв. без ДДС

2.3. РУС „СОФИЯ 2" -25 898,00 лв. без ДЦС, 31 077,60 лв. с ДЦС 
• Basic Module- 4 057,20 лв. с ДДС, 3 381,00 лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL) -27 020,40 лв. с ДДС, 22 517,00 лв. без ДДС



2.4. РУС „ПЛОВДИВ 1" - 25 898,00 лв. без ДДС, 31 077,60 лв. с ДДС 
• Basic Module - 4 057,20 лв. с ДДС, 3 381,00 лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL)-27 020,40 лв. с ДДС, 22 517,00 лв. без ДДС

2.5. РУС „БУРГ АС 1" - 25 898,00 лв. без ДДС, 31 077,60 лв. с ДДС 
• Basic Module- 4 057,20 лв. с ДДС, 3 381,00 лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL)-27 020,40 лв. с ДДС, 22 517,00 лв. без ДДС

2.6. РУС „ВАРНА 1" - 25 898,00 лв. без ДДС, 31 077,60 лв. с ДДС
• Basic Module- 4 057,20 лв. с ДДС, 3 381,00 лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL)-27 020,40 лв. с ДДС, 22 517,00 лв. без ДДС

2.7. РУС „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1" - 25 898,00 лв. без ДДС, 31 077,60 лв. с ДДС
• Basic Module- 4 057,20 лв. с ДДС, 3 381,00 лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL)-27 020,40 лв. с ДДС, 22 517,00 лв. без ДДС

2.8. РУС „ВРАЦА 1'.' - 25 898,00 лв. без ДДС, 31 077,60 лв. с ДДС
• Basic Module- 4 057,20 лв. с ДДС, 3 381,00 лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL)-27 020,40 лв. с ДДС, 22 517,00 лв. без ДДС

2.9. МС „СОФИЯ 1" -36 731,00 лв. без ДДС, 44 077,20 лв. с ДДС
• Coverage Measшement Mode (СММ) -44 077,20 лв. с ДДС, 36 731,00 лв. без ДДС

2.10. МС „СОФИЯ 2" - -36 731,00 лв. без дде, 44 077,20 лв. с дде
• Coverage Measuremeпt Mode (СММ) - 44 077 ,20 лв. с ДДС, 36 731,00 лв. без ДДС

2.11. ме „ПЛОВДИВ" - -36 731,00 лв. без ДДС, 44 077,20 лв. с ДДС
• Coverage Measurement Mode (СММ) -44 077 ,20 лв. с ДДС, 36 731,00 лв. без ДДС

2.12. МС „БУРГ АС" - -36 731,00 лв. без ДДС, 44 077,20 лв. с ДДС
• Coverage Measurement Mode (СММ) -44 077,20 лв. с ДДС, 36 731,00 лв. без ДДС

2.13 МС „ВАРНА" - -36 731,00 лв. без ДДС, 44 077,20 лв. с ДДС
• Coverage Measurement Mode (СММ) -44 077,20 лв. с ДДС, 36 731,00 лв. без ДДС

2.14. МС „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2" - -36 731,00 лв. без ДДС, 44 077,20 лв. с ДДС
• Coverage Measurement Mode (СММ) - 44 077,20 лв. с ДДС, 36 731,00 лв. без ДДС

2.15. Ме „ВРАЦА" - -36 731,00 лв. без дде, 44 077,20 лв. с ДДС
• Coverage Measurement Mode (СММ) -44 077,20 лв. с ДДС, 36 731,00 лв. без ДДС

Ценовото предло:жение следва да съдър:жа подробна инфорАюция за цената на всеки

един Аюдул (опция), цена за всяко едно рабоi11но място и обща цена на поръчката за 

всичките работни места. 

Дата: -��:.r(?:.: ... 2018 г.




