
 

К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е   Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

   

 

РЕШЕНИЕ №  349 
  

от  20 септември 2019 г. 

 

         На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и въз основа на доклад с изх. № 15-00-1055/17.09.2019 г. и протоколи от 

04.09.2019 г., 05.09.2019 г. и 11.09.2019 г., представени от комисията по чл. 103 от ЗОП, 

назначена със Заповед РД № 07-302/20.08.2019 г. изм. със заповед РД № 07-

332/11.09.2019 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, както и 

цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата, открита с 

Решение № 255/03.07.2019 г. на КРС  

                         

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

                                                                      

РЕШИ: 
 

             

                      1. Обявява следното класиране на участниците в открита процедура с предмет: 

„Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: 

„Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната 

система за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка на спектрални анализатори“: 

      1.1. По Позиция 1:  

„СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  с предложена цена в размер на 999 890.00 

(деветстотин деветдесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет) лева без ДДС и 

1 199 868.00 (един милион сто деветдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и осем) 

лева с ДДС. 

     1.2. По Позиция 2: 

     1.2.1. „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  с предложена цена в размер на 

119 910.00 (сто и деветнадесет хиляди деветстотин и десет) лева без ДДС и 143 892.00 

(сто четиридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и два) лева с ДДС; 

      1.2.2. „ТЕСТКОМ ЕЛКО“ ООД с предложена цена в размер на 129 999.00 (сто 

двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева без ДДС и 155 998.80 (сто 

петдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева с 

ДДС; 

      1.2.3. ТЕСТ СОЛЮШЪНС“ ООД с предложена цена в размер на 136 068.00 (сто 

тридесет и шест хиляди и шестдесет и осем) лева без ДДС и 163 281.60 (сто шестдесет 

и три хиляди двеста осемдесет и един лева и шестдесет стотинки) лева с ДДС. 

                     2. Определя „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за изпълнител по Позиция 1 и по 

Позиция 2 в открита процедура с предмет: „Доставка на измервателна апаратура при 

следните обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на измервателна апаратура за 

станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“;  Позиция 

2: „Доставка на спектрални анализатори“. 

  

      Мотиви: Решението се основава на констатациите и мотивите, съдържащи се в 

доклад с изх. № 15-00-1055/17.09.2019 г. и протоколи от 04.09.2019 г., 05.09.2019 г. и 



11.09.2019 г., на комисията по чл. 103 от ЗОП, както и цялата документация, събрана в 

хода на провеждането на откритата с Решение № 255/03.07.2019 г. на КРС процедура. 

 

             Електронната преписка в „Профил на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: 

Позиция 1: „Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от 

Националната система за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка на спектрални 

анализатори” е на следния електронен адрес: crc.bg/bg/statii/1718/dokumentaciq-za-

uchastie-v-otkrita-procedura-s-predmet-dostavka-na-izmervatelna-aparatura-pri-slednite-

obosobeni-pozicii-poziciq-1-dostavka-na-izmervatelna-aparatura-za-stancii-za-

radiomonitoring-ot-nacionalnata-sistema-za-radiomonitoring-poziciq-2-dostavka-na-

spektralni-analizatori.  

 

    Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита 

на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18, Република България.  

 

                                   

                                

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                      (Иван Димитров) 

 

        

                  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                (Кристина Хитрова) 

___________________________________________________________________________ 

 


