
ДО 
Г-Н КЛОД КОЛАРО 
УПРАВИТЕЛ НА „ОРАКЪЛ ИЙСТСЕНТРЪЛ  
ЮРЪП  ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ”  
КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ТЪРГОВЕЦ  
УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” № 53, ЕТ 4  
РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” 
ГР. СОФИЯ, ПК 1407 
  
 

П О К А Н А 
 
 
       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛАРО, 
 
       Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с адрес гр. София 1000, ул.“Гурко” № 6, 
на основание чл.90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № 540/ 
05.11.2015 г., на КРС Ви отправя покана за участие в процедура чрез договаряне без 
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на лицензиран 
софтуер на Oracle за нуждите на КРС”, със следните технически изисквания:  
 
 

№ Продукт Брой 
Вид/тип на 

лиценза 
Валидност на лиценза 

от/до: 

1. 
Internet Application Server 

Enterprise Edition-Processor 
2 FULL USE 

от 01.02.2016 г. до 31 януари 
2017 г. 

2. 
Oracle Database Enterprise 
Edition- Processor Perpetual 

2 FULL USE 
от 01.02.2016 г. до 31 януари 

2017 г. 

3. 
Oracle Database Enterprise 
Edition- Processor Perpetual 

2 FULL USE 
от 01.02.2016 г. до 31 януари 

2017 г. 

 
Във връзка с гореизложеното Ви каня на 09.12.2015 г. в 10.30 часа,  да се явите в 

сградата на КРС, гр.София, ул.”Гурко” № 6 за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, като представите оферта, която да включва цена 
в български лева без и с ДДС, срок на валидност на офертата, срок на изпълнение на услугата 
и гаранционни условия.  

При участието Ви в процедурата следва да представите следните документи: 
 

1. Документ за регистрация на участника (оригинал или нотариално заверено копие) или 
посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския 
регистър (ЗТР); 



 

2. Декларация от лицето/лицата представляващо/и фирмата за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата- в размер на 600 лв.;  

4. Нотариално заверено пълномощно при наличието на представителство; 

5. Изисквания и доказателства за икономическото състояние и техническите възможности 
на участника за изпълнение на поръчката: 

      5.1. Доказателство по чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП- годишен баланс за предходната финансова 
година (заверено копие ); 

      5.2.Доказателство по чл.51, ал.1, т.3 и т.9 от ЗОП – декларация за техническото оборудване, 
с което разполага участника за изпълнението на поръчката; 

      6. Срок на валидност на офертата (не по-кратък от 120 календарни дни); 

      7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

      8. Срок за изпълнение на поръчката; 

      9. Ценово предложение; 

      10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, приложен към настоящата 
документация; 

      11. Оторизационно писмо от ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН, че „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ 

ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ извършва стандартна техническа поддръжка на 

ОРАКЪЛ на територията на Република България, както и това, че в Република България няма 

трети лица, които притежават лиценз или упълномощаване за предоставяне на техническа 

поддръжка на ОРАКЪЛ. 

      12.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
 
      Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 
участникът следва да посочи адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност- факс и 
електронен адрес. 
 
      Гаранцията за изпълнение на договора се предоставя при подписване на договора и е в 
размер на 3 на сто от стойността на поръчката. 
 
      Моля, да имате предвид лимитираните средства по бюджета на КРС, относно 
разходването на финансови средства за доставки и услуги предвид разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на  Република България. 
 

Приложение: Решение № 540/ 05.11.2015 г. на КРС. 
 
 
С уважение, 
 
 
д-р Веселин Божков 
Председател на Комисията  
за регулиране на съобщенията 
 



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

         
 

РЕШЕНИЕ № 540  
                 

от 05 ноември 2015 г. 
 

На основание чл.16, ал.1,  чл. 90, ал. 1, т.3 във връзка с чл.91, ал.1 и ал.2 и с чл.92 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и във връзка с договори № 03-08-124/ 30.12.2003 
г. и № 03-08-100/ 22.12.2009 г. 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 
 
         1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне  

без обявление с предмет: „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС”. 
         2. Одобрява покана за участие в процедура по договаряне без обявление с 

предмет: „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС”. 
         3. Поканата да бъде отправена към „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 

ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ за участие в процедура на договаряне без обявление. 
         4. Настоящото решение и поканата да се изпратят до Агенцията по обществени 

поръчки (АОП). 
 
 
          Мотиви:  
 

Между Комисията за регулиране на съобщенията и „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ 
ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ са сключени договори с изх. № 03-08-124/30.12.2003 г. 
и № 03-08-100/22.12.2009 г. с предмет: Актуализация на лицензиран софтуер на  Oracle. По 
силата на тези договори на КРС е предоставено правото да ползва лицензирани продукти на 
ОРАКЪЛ, собственост на дружеството ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН, надлежно учредено и 
действащо съгласно законите на Ирландия. В горепосочените договори е регламентирано, че 
имуществените права и правата на интелектуална собственост върху продуктите, разработени 
от дружеството са собственост на принципала ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН и КРС не може да 
предоставя по никакъв начин програмите и материалите, получени от ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН 
на трети лица. „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД” е представило в КРС две 
оторизационни писма с вх.№ № 12-01-3734/ 19.10.2015 г. С първото удостоверява, че е 
оторизирано от ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН да извършва стандартна техническа поддръжка на 
ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН, за територията на Република България. С второто писмо „ОРАКЪЛ 
ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД” удостоверява, че за Република България няма трети лица, 
които притежават лиценз или упълномощаване за предоставяне на техническа поддръжка.  

С оглед гореизложеното, КРС възлага изпълнението на обществената поръчка чрез 
договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП на «ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ 
ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ, тъй като в противен случай възлагането на 
обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските права на ОРАКЪЛ 
КОРПОРЕЙШЪН, притежател на авторските права върху продукт, закупен с договори изх. № 
03-08-124/ 30.12.2003 г. и № 03-08-100/ 22.12.2009г. 

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

конкуренцията (КЗК). 
    
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                          (д-р Веселин Божков) 
 

 
                        ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                                   (Йолиана Райкова 
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