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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) Ви отправя покана да участвате в 

процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка и 
монтаж на устройства за мобилни станции за радиомониторинг при следните 
самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: „Доставка и монтаж на електронни 
компаси за мобилни станции за радиомониторинг”; Позиция 2: „Доставка и монтаж на GPS 
сензор за мобилна станция за радиомониторинг”; Позиция 3: „Доставка и монтаж на 
управляващ кабел за пеленгатор Rohde&Schwarz DDF-195 за мобилна станция за 
радиомониторинг; Позиция 4: „Доставка и монтаж на батериен разпределител за мобилна 
станция за радиомониторинг”. 

 
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички 

указания, условия и изисквания, представени в документацията.  
Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за регулиране 

на съобщенията до 17:00 ч. на 21.10.2016 г. вкл., на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6. 
 
За информация и въпроси се обръщайте към: 
 
Елисавета Соколова - Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски 

проход” № 69, тел.: 02 949 2912; e-mail: esokolova@crc.bg 
 
Никола Попов - Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски проход” 

№ 69, тел.: 02 949 2947; e-mail: npopov@crc.bg 
 
Пламен Бонев - Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски проход” 

№ 69, тел.: 02 949 2915; e-mail: pbonev@crc.bg 
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I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.  Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на 

договор с предмет: „Доставка и монтаж на устройства за мобилни станции за 
радиомониторинг при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: 
„Доставка и монтаж на електронни компаси за мобилни станции за 
радиомониторинг” – 2 броя; Позиция 2: „Доставка и монтаж на GPS сензор за 
мобилна станция за радиомониторинг”; Позиция 3: „Доставка и монтаж на 
управляващ кабел за пеленгатор Rohde&Schwarz DDF-195 за мобилна станция за 
радиомониторинг; Позиция 4: „Доставка и монтаж на батериен разпределител за 
мобилна станция за радиомониторинг”. 
 

2.  В процедурата за сключване на договор може да участва всеки кандидат, който 
отговаря на обявените от Възложителя условия.  
 
 

ІІ.  ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА  
 

Устройствата по Позиция 1, Позиция 2, Позиция 3 и Позиция 4 са предназначени за 
замяна на съществуващи, но повредени такива в три  Мобилни станции за мониторинг 
(МСМ) на КРС. 

Мобилните станции за радиомониторинг са част от Националната система за 
мониторинг (НСМ), която се използва от КРС за наблюдение на радиочестотния спектър 
за граждански нужди с цел осъществяване контролните функции на Комисията. 

МСМ София, МСМ Пловдив и МСМ Бургас, за които са предназначени 
гореописаните нови устройства, представляват интегрирани в автомобил измервателни 
системи, производство на ROHDE&SCHWARZ GmbH&Co.KG. Интегрираната 
измервателна система включва като основни компоненти: мониторингов приемник ESMB 
(производство на ROHDE&SCHWARZ GmbH&Co.KG), пеленгатор DDF195 (производство 
на ROHDE&SCHWARZ GmbH&Co.KG), матрици за управление на антенната система 
GB127 и ZS129, електронен компас – SIMRAD, GPS – GARMIN и антенна система  
(производство на ROHDE&SCHWARZ GmbH&Co.KG). Измервателната система се 
управлява изцяло от специализиран мониторингов софтуер АРГУС 4.4.12 (производство 
на ROHDE&SCHWARZ GmbH&Co.KG). 
 
 
ІІІ.   ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 Предлаганите устройства трябва да бъдат: 

1.1. Нови, неупотребявани, заводски комплектовани, с оригинални компоненти от 
производителя и с посочени продуктови номера. Устройствата се доставят в 
оригиналната опаковка от производителя.  

1.2. Срокът на доставка и монтаж на устройствата да е не повече от 1 (един) месец, 
считано от датата на подписване на договора и да се отнася за устройствата по 
всички позиции. 

1.3. При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави документация, 
необходима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилната експлоатация на устройствата. 

1.4. Условия за рекламация: Рекламации за количество и качество на доставените 
стоки се предявяват в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ: 

2.1.  Позиция 1: „Доставка и монтаж на електронни компаси за мобилни станции за 
радиомониторинг” - 2 бр. за МСМ София и МСМ Бургас 

• Модел SIMRAD IS15  
2.1.1. Общи изисквания за окомплектовка: 

• Електронен компас  SIMRAD IS15 – 2 броя; 
• Инсталационен комплект за  SIMRAD IS15  – 2 броя; 
• Компасите да са окомплектовани с всички необходими интерфейси, кабели  и 

аксесоари, необходими за оперативността и интегрирането им в измервателната 
система на МСМ София и МСМ Бургас. 

2.1.2. Функционални изисквания: 
• Електронните компаси трябва да бъдат монтирани  в МСМ София – 1 бр. и МСМ 

Бургас – 1 бр.; 
• Компасите трябва да се интегрират като хардуерни компоненти в измервателната 

система на МСМ; 
• Компасите трябва да се разпознават като физически устройства от 

специализирания мониторингов софтуер ARGUS 4.4.12 в качеството им на 
хардуерни компоненти чрез съществуващите драйвери и респективно управляват 
от ARGUS 4.4.12  при извършване на измервания; 

• Компасите трябва като основен компонент  от измервателната система да 
изпълняват функционалното си предназначение - определяне на географски 
посоки (азимут) при локализиране на източници на радиосигнали.  
 

2.2. Позиция 2: „Доставка и монтаж на GPS сензор за мобилна станция за 
радиомониторинг” - 1 бр. за МСМ София.  

• Модел GARMIN 16х HVS   
2.2.1. Общи изисквания за окомплектовка: 

• GPS сензор GARMIN 16х HVS  – 1 брой; 
• GPS сензорът да е окомплектован с всички необходими интерфейси, кабели и 

аксесоари, необходими за оперативността и интегрирането му в измервателната 
система на МСМ София.  

2.2.2. Функционални изисквания: 
• GPS сензорът  трябва да се монтира   в МСМ София; 
• GPS сензорът трябва да се интегрира като хардуерен компонент в 

измервателната система на МСМ София; 
• GPS сензорът трябва като основен компонент  от измервателната система да 

изпълнява функционалното си предназначение – точно определяне на 
географските координати, визуализирано в мониторинговия софтуер ARGUS 
4.4.12   
 

2.3. Позиция 3: „Доставка и монтаж на управляващ кабел за пеленгатор 
Rohde&Schwarz DDF-195 за мобилна станция за радиомониторинг – 1 бр. за МСМ 
Пловдив.  

• Управляващ кабел DDF195 (продуктов № 3026.8895.00) 
2.3.1. Общи изисквания за окомплектовка: 

• Управляващ кабел DDF195 – 1 брой; 
• Кабелът трябва да е окомплектован с всички конектори, необходими за 

оперативността и интегрирането му в измервателната система на МСМ Пловдив. 
2.3.2. Функционални изисквания: 

• Кабелът трябва се монтира в МСМ Пловдив; 
• Кабелът трябва да се интегрира в измервателната система на МСМ Пловдив; 
• Кабелът трябва в качеството си на основен – управляващ  кабелната система на 

пеленгатора, да позволява оперативно управление на пеленгаторната система 
при извършване на пеленговане с МСМ Пловдив. 
 

2.4. Позиция 4: „Доставка и монтаж на батериен разпределител за мобилна станция 
за радиомониторинг” – 1 бр. за МСМ Бургас. 
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• Модел 1315 12 V 100A DC 
2.4.1. Общи изисквания за окомплектовка: 

• Батериен разпределител 1315 12 V 100A DC – 1 брой; 
• Батерийният разпределител  трябва да е окомплектован с всички аксесоари, 

необходими за оперативността и интегрирането му в захранващата система на 
МСМ Бургас. 

2.4.2. Функционални изисквания: 
• Батерийният разпределител  трябва да се монтира в МСМ Бургас; 
• Батерийният разпределител трябва да се интегрира хардуерно в захранващата 

система на МСМ Бургас; 
• Батерийният разпределител трябва да позволява захранването на цялата 

измервателна система на МСМ Бургас при работа в полеви условия. 
 

3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.  

 

3.1. Гаранционният срок на доставените устройства по Позиция 1, Позиция 2, Позиция 
3 и Позиция 4 да е минимум 12 месеца от датата на подписване на приемо - 
предавателния протокол за приемане на доставката по договора. 

3.2. Времето за реакция след получаване на писмена заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за гаранционен сервиз – до 1 работен ден. 

3.3. Времето за отстраняване на настъпила повреда да бъде не повече от 25 
календарни  дни,  считано от датата на констатирането на повредата. 

3.4. Ремонтът на апаратурата по време на гаранционното обслужване се извършва в 
оторизиран от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сервиз.  

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е необходимо да осигури приемане на заявки за проблеми по 
време на гаранционното обслужване като посочи: адрес на електронна поща, 
факс и телефон. 

3.6. Всички дейности и разходи по ремонтиране, транспортиране при ремонтиране, 
застраховка при транспортиране и всички останали придружаващи разходи за 
повредената техника по време на гаранционния срок, се поемат от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 

IV.  СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 

Офертата задължително трябва да съдържа: 
 

1. Посочване на ЕИК или удостоверение за актуалното състояние на съдебната 
регистрация; 

2. Срок за изпълнение на поръчката, който не може да бъде по-дълъг от 1 (един) 
месец, считано от датата на сключване на договора.  

3. Ред и условия за упражняване на рекламация; 
4. Срок на валидност на офертата; 
5. Техническо предложение, отговарящо на раздел ІІІ. „ИЗИСКВАНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”; 
6. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника; 
7. Ценово предложение - изготвено съгласно приложение Ценово предложение 

(Приложение 2). 
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V.  СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да 

бъдат със срок на валидност най–малко 90 календарни дни, който започва да тече от датата 
на отваряне на офертите от Възложителя.  
 
VI.  ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА  OФЕРТАТА 
 
1.  Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени 

в запечатан непрозрачен плик. 
2.  Ценовото предложение трябва да бъде изготвено съгласно приложение „Ценово 

предложение” (Приложение 2), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик 
с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. 

3.  Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
 Адрес:  
3.1.  Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Гурко" № 6. 
3.2.  Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката. 
4.  Офертите трябва да бъдат представени или изпратени с препоръчано писмо в 

деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на посочения в т. 
3.1. адрес. 

5.  При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен 
номер. 
 

VІІ.  РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
 

1.  Преди началото на подробното оценяване на подадените оферти, работна група 
от длъжностни лица, определени от Възложителя за събиране, разглеждане и 
оценка, извършва предварителна проверка за комплектността на подадените 
предложения и съответствието им с обявените изисквания за участие. 

2.  Комисията проверява наличието на всички необходими документи, посочени в 
настоящата покана.  

3.  Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците на база 
предложена „най-ниска цена”.  
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Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА 

 
„Доставка и монтаж на устройства за мобилни станции за радиомониторинг при 

следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: „Доставка и монтаж на 
електронни компаси за мобилни станции за радиомониторинг”; Позиция 2: „Доставка и 
монтаж на GPS сензор за мобилна станция за радиомониторинг”; Позиция 3: „Доставка и 
монтаж на управляващ кабел за пеленгатор Rohde&Schwarz DDF-195 за мобилна станция 
за радиомониторинг; Позиция 4: „Доставка и монтаж на батериен разпределител за 
мобилна станция за радиомониторинг”. 
(оставя се наименованието на позицията/позициите по която се кандидатства) 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
……………………………………………………………………………… 
/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от: 
 ……………………………………………………………………………… 
/трите имена/  
 
в качеството му на:  
…………………………………………………………...…………………… 
/длъжност/ 
 
л.к. № ………………… издадена на ………… от……………  
 
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 „Доставка и монтаж на устройства за мобилни станции за 

радиомониторинг при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: 
„Доставка и монтаж на електронни компаси за мобилни станции за 
радиомониторинг”; Позиция 2: „Доставка и монтаж на GPS сензор за мобилна 
станция за радиомониторинг”; Позиция 3: „Доставка и монтаж на управляващ кабел 
за пеленгатор Rohde&Schwarz DDF-195 за мобилна станция за радиомониторинг; 
Позиция 4: „Доставка и монтаж на батериен разпределител за мобилна станция за 
радиомониторинг”. 

2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ………… (не повече от 1 месец), 
считано от сключване на договора.   

3. Ред и условия за уреждане на рекламациите за периода на действие на договора 
...................................................................................... 

4. Офертата ни е валидна ……. (не по-малко от 90) календарни дни, считано от датата 
на отварянето й от Възложителя. 

5. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик 
с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. 

6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, 
както и делът на тяхното участие. 

7. Техническо предложение във връзка с т. III „ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”. 
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Приложения:  
a. Посочване на ЕИК или удостоверение за актуалното състояние на съдебната 

регистрация; 
b. Заверено пълномощно, при наличието на представителство; 
c. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на раздел ІІІ „ИЗИСКВАНИЯ 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”; 
d. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника; 
e. Ценово предложение. 
 
 
Дата: ……………… 2016 г.                           ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ………….. 

                                          (подпис, печат) 
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Приложение № 2 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА 

 
„Доставка и монтаж на устройства за мобилни станции за радиомониторинг при 

следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: „Доставка и монтаж на 
електронни компаси за мобилни станции за радиомониторинг”; Позиция 2: „Доставка и 
монтаж на GPS сензор за мобилна станция за радиомониторинг”; Позиция 3: „Доставка и 
монтаж на управляващ кабел за пеленгатор Rohde&Schwarz DDF-195 за мобилна станция 
за радиомониторинг; Позиция 4: „Доставка и монтаж на батериен разпределител за 
мобилна станция за радиомониторинг”. 
(оставя се наименованието на позицията/позициите по която се кандидатства) 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
……………………………………………………………………………… 

/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от: 
……………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  
 

в качеството му на: ……………………………………………………...……………… 
/длъжност/ 

 
л.к. № ………………… издадена на ………………… от  …………………… 
 
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 : …………………………………….. 
 
Позиция 1: „Доставка и монтаж на електронни компаси за мобилни станции за 
радиомониторинг” – 2 броя;  
1.1. Единична цена за доставка на 1 брой електронен компас …..…..(…………) лв. с ДДС; 
1.2. Обща цена  за доставка на 2 броя електронни компаси…….. (…………) лв.с ДДС; 
1.3. Цена за монтаж и интегриране на 2 броя електронни компаси ………………(…………) 
лв.с ДДС. 
 
Позиция 2: „Доставка и монтаж на GPS сензор за мобилна станция за радиомониторинг” 
1.1. Единична цена за доставка на 1 брой GPS сензор ………...................... (……….…) лв. с 

ДДС; 
1.2. Цена за монтаж и интегриране на 1 брой GPS сензор ………….…….. (.………….) лв.с 

ДДС. 
 
Позиция 3: „Доставка и монтаж на управляващ кабел за пеленгатор Rodhe&Schwarz DDF-
195 за мобилна станция за радиомониторинг” 
1.1. Единична цена за доставка на 1 брой управляващ кабел ……............... (………..…) лв. 

с ДДС; 
1.2. Цена за монтаж и интегриране на 1 брой управляващ кабел .………….… (……..........) 

лв. с ДДС. 
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Позиция 4: „Доставка и монтаж на батериен разпределител за мобилна станция за 
радиомониторинг”. 
1.1. Единична цена за доставка на 1 брой батериен разпределител …………….. 

(.………..…) лв. с ДДС; 
1.2. Цена за монтаж и интегриране на 1 брой батериен разпределител …………... 

(…………...) лв. с ДДС. 
 
(оставя се позицията/позициите по която се кандидатства) 
 
2. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката. 

 
 

Дата: ……………… 2016 г.                   ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ………………... 
                                                                                                                 (подпис, печат) 
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	3.2.  Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката.

