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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. ”Гурко” № 6, Ви кани да подадете
оферта за участие в процедура за сключване на договор с предмет предоставяне на услугата
„Виртуална частна мрежа по протокол Ethernet - МAN”.
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията
и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. в деловодството на
Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Гурко” № 6, стая 201 в срок до 17
часа на 25.07.2011 г.
За информация и въпроси се обръщайте към:
1. Никола Тодоров – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел. 949 21
06, e-mаil: ntodorov@crc.bg
2. Димитър Митов – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 6, тел.: 949 21
06, e-mail: dmitov@crc.bg.

София, 2011 г.
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящата процедура се отнася до предоставяне на услугата „Виртуална частна
мрежа по протокол Ethernet - МAN” за нуждите на КРС.
2. В процедурата за сключване на договор може да участва кандидат, получил
настоящата документация и който отговаря на предварително обявените от Възложителя
условия.
РАЗДЕЛ II
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА
1. Обект на процедурата е избор на изпълнител за сключване на договор с предмет
предоставяне на услугата „Виртуална частна мрежа по протокол Ethernet – MAN” за нуждите на
КРС.
РАЗДЕЛ III
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата задължително трябва да съдържа:
1.
Удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация – заверено
от кандидата копие, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца от датата на подаване на
офертата или ЕИК.
2.
Срок за осигуряване на предоставянето на услугата (в това число и изграждане
на трасетата) в работни дни.
3.
Договор за предоставяне на услугата „Виртуална частна мрежа по протокол
Еthernet – MAN” за нуждите на КРС.
4.
Описание на средствата използвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гарантиране на
качеството и надеждността на връзката.
5.
Описание на средствата и начините за постигане на пълната функционалност
покриващи или надвишаващи посочените изисквания.
6.
Описание на обема и качеството на съпровода, отговарящи на посочените
изисквания.
7.
Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката.
8.
Описание на изискванията към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с използването на
услугата.
9.
Техническо предложение изготвено съгласно Образец на оферта Технически
изисквания (Приложение I).,
10.
Ценово предложение съгласно приложение Образец на оферта - Ценово
предложение (Приложение II).
РАЗДЕЛ IV
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
1. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да
бъдат със срок на валидност най- малко 60 календарни дни.
РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
1. Офертите, всички останали документи към тях и ценовото предложение трябва
да бъдат представени в запечатан плик.
2. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:
Адрес:
Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Гурко" № 6.
Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на процедурата.
3. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за
регулиране на съобщенията на посочения в т.2 адрес.
4. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен
номер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ВИРТУАЛНА ЧАСТНА
МРЕЖА ПО ПРОТОКОЛ ЕTHERNET” – MAN
ЗА НУЖДИТЕ НА КРС

1. Описание на точките за достъп (MAN портове):
Тип на
порта
за достъп
/trunk или
access/

№

1

София

ул.”Гурко” №6, ет. 3, ст. 315

Оптична двойка

100 Mbps

Trunk

2

София

бул.”Шипченски проход” №69,
ет.7, ст. 714

Оптична двойка

100 Mbps

Access

3

София

пл.”Славейков” № 11, ет. 7, ст.12

Оптична двойка

10 Mbps

Access

4

София

кв.”Красна поляна”,
ул.”Суходолска” №34, ет. 1 ст.2

Оптична двойка

10 Mbps

Access

Адрес на точка за достъп

Физическа
среда

Физическа
скорост на
съединението
– full duplex

Населе
но
място

2. Услугата включва (минимални изисквания):
2.1. Изграждане на оптичните трасета до посочените в т.1 от Приложение 1 адреси на
точки за достъп;
2.2. Доставка на крайни устройства за точките за достъп по т.1 до порт от LAN мрежата
(RJ45);
2.3. Конфигуриране на логическа свързаност с дефиниране на VLAN-id между MAN
портовете по т. 1;
2.4. Поддръжка на точките за достъп, осигуряваща:
2.4.1. ползване на услугата по предназначение 24 часа на денонощие, 7 дни
седмично.
2.4.2. загуби на пакети в мрежата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по-малки от 1%.
2.4.3. достъпност на мрежата - 99,98 %.
2.5. Отстраняване на повреда в следните срокове:
2.5.1. за повреди в станционните съоръжения:
в работно време (от 9.00 часа до 17:30 часа) до 8 часа;
в извън работно време (от 17:30 часа до 9:00 часа) до 24 часа;
2.5.2. за повреди по кабелните трасета:
в работно време (от 9.00 часа до 17:30 часа) до 24 часа;
в извън работно време (от 17:30 часа до 9:00 часа) до 48 часа;
2.5.3. поради кражби, аварии и природни бедствия до 3 работни дни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. ЦЕНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:
1.1. Еднократни цени:
1.1.1. Цена за откриване на точка за достъп до услугата, в това число изграждане на
трасе (посочва се за всяка точка поотделно);
- за точката на ул.”Гурко” №6 ………………………………………….…….. лв. с вкл. ДДС
- за точката на бул.”Шипченски проход” №69 ………………………….…... лв. с вкл.ДДС
- за точката на пл.”Славейков” № 11 ……………………………………….... лв. с вкл.ДДС
- за точката на ул.”Суходолска” №34 ………………………………….….….. лв. с вкл.ДДС
1.1.2. Цена за конфигуриране на VLAN-id; …………………...……………… лв. с вкл. ДДС
1.1.3. Други еднократни разходи; ………………………… ………………..… лв. с вкл. ДДС
1.2. Месечни цени:
1.2.1. Месечен абонамент за VLAN-id; ………………………....................… лв. с вкл. ДДС
1.2.2. Месечен абонамент за ползване на линия за достъп (посочва се за всяка точка
поотделно);
- за точката на ул.”Гурко” №6 …………………………………………………. лв. с вкл. ДДС
- за точката на бул.”Шипченски проход” №69 ………………………………лв. с вкл.ДДС
- за точката на пл.”Славейков” № 11 ………………………………………… лв. с вкл.ДДС
- за точката на ул.”Суходолска” №34 ……..…………… …………………… лв. с вкл.ДДС
1.2.3. Други месечни разходи. …………………………………………………. лв. с вкл. ДДС
1.3. Обща цена за 12 месеца: ……………………………………………………… лв. с вкл. ДДС;
Забележка: Посочените от вас цени трябва да са окончателни, да включват всички разходи по
предоставяне на услугата, да са в лева, с включен ДДС.
2. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ.
На първо място се класира участникът, чието предложение е с най-ниска цена и отговаря
на посочените технически изисквания за предоставяне на услугата „Виртуална частна
мрежа по протокол Ethernet – MAN” за нуждите на КРС.
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