КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА АНТЕННИ МАЧТИ НА МОБИЛНИ СТАНЦИИ
ЗА РАДИОМОНИТОРИНГ”

София, 2019 г.
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Ген. Йосиф В. Гурко” № 6,
Ви кани да участвате в поръчка с оглед избор на изпълнител за сключване на договор с
предмет: ,,Техническо обслужване на антенни мачти на мобилни станции за
радиомониторинг”.
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с
условията и да подготвите своите оферти за участие в тази поръчка.
Прогнозната стойност на поръчката е 25 000 лв. без ДДС, съответно 30 000 с ДДС.
Източник на финансиране: Финансовите средства за изпълнение на поръчката се
осигуряват от бюджета на КРС.
Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за
регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 в срок до 17:30 часа
на 28.08.2019 г.

За допълнителна информация следва да се обръщате към:
Борислав Пенев – Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски проход”
№ 69, тел.: 02 949 2907, e-mail: bpenev@crc.bg
Андрей Андреев – Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски
проход” № 69, тел.: 02 949 2947, e-mail: aandreev@crc.bg
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с
предмет: „Техническо обслужване на антенни мачти на мобилни станции за
радиомониторинг”.
2. В поръчката за сключване на договор може да участва всеки кандидат, който
отговаря на обявените от Възложителя условия.
3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на
участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо
от начина на провеждане или изхода на процедурата.
4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.
5. Офертата и всички документи към тях трябва да бъдат представени в запечатана
непрозрачна опраковка.
5.1. Върху опаковката с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:
- адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В.
Гурко” № 6;
- наименованието на поръчката, за която участникът подава оферта;
- име, адрес, лице за кореспонденция, телефон, факс (по възможност) и електронен
адрес на участника.
6. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен номер,
като се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването.
7. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния
срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
8. Офертите следва да бъдат със срок на валидност не по-малко от 90 дни, считано от
датата на отваряне на офертите от Възложителя.
9. Офертите задължително се подават на български език.

РАЗДЕЛ IІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на настоящата поръчка е техническо обслужване на антенни мачти на
мобилни станции за радиомониторинг. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)
извършва контрол и мониторинг на радиочестотния спектър (РЧС) с мобилни станции за
мониторинг, част от НСМ. Мобилните станции (МС) за мониторинг са интегрирани в
следните модели автомобили: Mercedes – Sprinter (4 бр.) и Mercedes G270, G300, и G320 (3
бр.).
2.1. Антенните мачти са част от апаратурата на МС. С мобилните станции за
радиомониторинг се извършват специализирани измервания на напрегнатостта на
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електромагнитното поле, за локализиране и идентифициране на незаконни
радиоизлъчватели, за измерване заетостта на радиоканалите, съгласно препоръките на
Международния съюз по далекосъобщения (ITU-R) и др.. Антенните мачти са производство
на GEROH GmbH&Co.KG, Германия.
Антенните мачти са монтирани на задните врати на автомобилите и са от следните
модели:
 модел GEROH 6 KVL4 – 4 броя;
 модел GEROH 6 KVL5 – 3 броя.
На фиг. 1. е даден общ изглед на антенни мачти GEROH 6 KVL5 на две от мобилните
станции интегрирани съответно в автомобили Mercedes G270 и G300

Фиг. 1 - Антенни мачти, модел 6 KVL5
На фиг. 2. е даден общ изглед на антенна мачти GEROH 6 KVL4 на мобилна станция,
интегрирана в автомобил Mercedes Sprinter 313 CDI.
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Фиг. 2 - Антенни мачти, модел 6 KVL4
Скици на механизмите на антенните мачти, модели GEROH 6 KVL5 и GEROH 6
KVL4 са показани в Приложение № 4 и Приложение № 5.
С цел осигуряване на нормалната експлоатация на антенните мачти е необходимо да
се извърши тяхното техническо обслужване.
2.2. Място за изпълнение на поръчката e гр. София бул. „Шипченски проход” № 69.

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
3.1. Участник в поръчката може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
3.2. Антенните мачти да се доставят след техническото обслужване придружени с
документи за гаранционна поддръжка.
3.3. Участникът следва да декларира възстановяване на нанесени щети по време на
изпълнение на поръчката.
IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата задължително трябва да съдържа:
4.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника.
4.2.

Посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

4.3. Пълномощно, в случай че офертата се подписва от лице, различно от
представляващото участника.
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4.4. Деклариране на срок на валидност на офертата – минимум 90 дни, считано от
датата на отваряне на офертите от Възложителя.
4.5. Деклариране на срок на изпълнение на поръчката – 90 дни, считано от датата
на подписване на договор между Възложителя и участника, избран за изпълнител на
поръчката.
4.6. Техническо предложение, изготвено съгласно изискванията oтразени в
Приложение № 3.
4.7. Ценово предложение – попълнено по образец (Приложение № 2).

V. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА.
5.1. Офертата трябва да бъде адресирана до Комисята за регулиране на
съобщенията, гр. София, ул. ,,Ген. Йосиф В. Гурко‘‘ № 6 и представен от участника лично
или от упълномощено от него лице, в деловодството на Комисията на ул. ,,Ген. Йосиф В.
Гурко‘‘ № 6 до 17:30 на 28.08.2019 г.
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Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„Техническо обслужване на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг”
Настоящото предложение е подадено от:
………………………………………………………………………………………….
/наименование на участника, ЕИК/
Представлявано от:
………………………………………………………………………………………….
/трите имена/
В качеството му на:
…………………………………………………………………………………………..
/длъжност/
Адрес по регистрация:
…………………………………………………………………………………………..
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./
Адрес за кореспонденция:
…………………………………………………………………………………………..
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./
Телефон/факс:………………………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………..
1. Предлагаме да извършим техническо обслужване на 7 бр. антенни мачти на мобилни
станции за радиомониторинг, производство на GEROH GmbH&Co.KG, Германия
(модел GEROH 6 KVL4 и модел GEROH 6 KVL5), съгласно Техническите
изисквания посочени в документацията.
2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ………… (не повече от 90 дни,
считано от датата подписване на доковор между Възложителя и участника, избран за
изпълнител на поръчката).
3. Гаранционният срок на извършените дейности по техническо обслужване на
антенните мачти е …………. (миниум 24 месеца).
4. Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на Изпълнителя.
5. Офертата ни е валидна 90 (деветдесет) календарни дни, който започва да тече от
датата на отваряне на офертите от Възложителя.
6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката,
както и дела на тяхното участие, като изискванията към тях ще бъдат съобразно дела
на тяхното участие.
7. Място за изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69.
Дата: ……………….. 2019 г.

УПРАВИТЕЛ: ………………..
(подпис, печат)
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Приложение № 2
ОФЕРТА
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„Техническо обслужване на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг”
Настоящото предложение е подадено от:
………………………………………………………………………………………….
/наименование на участника, ЕИК/
Представлявано от:
………………………………………………………………………………………….
/трите имена/
В качеството му на:
…………………………………………………………………………………………..
/длъжност/
Адрес по регистрация:
…………………………………………………………………………………………..
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./
Адрес за кореспонденция:
…………………………………………………………………………………………..
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./
Телефон/факс:………………………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………..
След запознаване с документацията за участие в поръчката с предмет: „Техническо
обслужване на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг”, предлагаме да
изпълним поръчката при следните финансови условия:
1. Цените за предложеното техническо обслужване на антенни мачти на мобилни
станции за радиомониторинг са както следва:

№

Наименование

Предложен тип
(попълва се където е
приложимо)

Количество
(брой)

Ед. цена
без ДДС
(лв.)

Обща
стойност
без ДДС
(лв.)

1. Техническо обслужване на
антеннни мачта модел
GEROH 6 KVL4
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1.1 Диагностика на всяка
. антенна мачта и изготвяне
на становище за състоянието
на механизмите, както и
списък с резервни части,
необходими за подмяна при
последващо техническо
обслужване на антенните
мачти.
1.2 Доставка на смазочни
. материали, съгласно
предписанието от завода
производител
1.3 Демонтаж, разглобяване и
. почистване на механизмите
на антенните мачти.
1.4 Почистване от корозия
. корпусите на антенните
мачти и нанасяне на
покритие.
1.5 Гресиране и смазване със
. смазочни материали.
1.6 Доставка и монтаж на
. детайлите и въжета за
повдигане/сваляне на
звената на антенните мачти.
1.7 Сглобяване и монтаж на
. антенните мачти след
извършената техническо
обслужване.
1.8 Тестване на антенните мачти
. за работоспособност.
2

Техническо обслужване на
антеннни мачта модел
GEROH 6 KVL5

2.1 Диагностика на всяка
. антенна мачта и изготвяне
на становище за състоянието
на механизмите, както и
списък с резервни части,
необходими за подмяна при
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последвото техническо
обслужване на антенните
мачти.
2.2 Доставка на смазочни
. материали, съгласно
предписанието от завода
производител
2.3 Демонтаж, разглобяване и
. почистване на механизмите
на антенните мачти.
2.4 Почистване от корозия
. корпусите на антенните
мачти и нанасяне на
покритие.
2.5 Гресиране и смазване със
. смазочни материали.
2.6 Доставка и монтаж на
. детайлите и въжета за
повдигане/сваляне на
звената на антенните мачти.
2.7 Сглобяване и монтаж на
. антенните мачти след
извършеното техническо
обслужване.
2.8 Тестване на антенните мачти
. за работоспособност.
2. Допълнителни разходи ………………………………. лева без ДДС.
3. Общата цена за техническо обслужване на 7 бр. антенни мачти на мобилни
станции за радиомониторинг е .................. (.........................................................................) лева
без ДДС
с думи
и ................. (….........................................................................) лева с включен ДДС.
с думи

Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Дата: ……………..2019 г.

УПРАВИТЕЛ: …………………….
(подпис, печат)
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Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

3.1

Общи изисквания

3.1.1. Срокът за изпълнение на поръчката е 90 дни, считано от датата на подписване на
договор между Възложителя и участника, избран за изпълнител на поръчката.
3.1.2. Гаранционният срок на извършените дейности по техническо обслужване на
антенните мачти следва да бъде минимум 24 месеца, считано от датата на подписване на
приемо-предавателен протокол за приключване на дейностите по изпълнение на поръчката.
3.2.

Специфични изисквания.

Техническото обслужване на антенните мачти трябва да включва следните дейности:
3.2.1. Диагностика на всяка антенна мачта и изготвяне на становище за състоянието на
механизмите, както и списък с резервни части, необходими за подмяна при последвщо
техническо обслужване на антенните мачти.
3.2.2. Доставка на смазочни материали, съгласно предписанието от завода производител.
3.2.3. Демонтаж, разглобяване и почистване на механизмите на антенните мачти.
3.2.4. Почистване от корозия корпусите на антенните мачти и нанасяне на покритие.
3.2.5. Гресиране и смазване със смазочни материали.
3.2.6. Доставка и монтаж на детайлите и въжета за повдигане/сваляне на звената на
антенните мачти.
3.2.7. Сглобяване и монтаж на антенните мачти след извършеното техническо обслужване.
3.2.8. Тестване на антенните мачти за работоспособност.
Дейностите по техническото обслужване на антенните мачти от т. 3.2.1 до т. 3.2.8 се
извършват след предаването им от страна на Възложителя с приемо-предавателен протокол,
подписан от упълномощени представители на страните на адрес: гр. София, бул.
„Шипченски проход” № 69.
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Приложение № 4
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Приложение № 5
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