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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 
 
Комисията за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. „Гурко” № 6, на основание чл. 14, ал. 

4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви кани да участвате в процедура за избор на 
изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на географски цифрови данни за 
градовете Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково”. 

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

условия и изисквания, представени в документацията. 
 
Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6, от 09:00 до 17:30 ч. в срок до 25.11.2013 г. 
 
За допълнителна информация следва да се обръщате към:  
 
Николай Иванов: тел. 02/9492186 – Комисия за регулиране на съобщенията. 
 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: 

„Доставка на географски цифрови данни за градовете Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково”. 
Настоящата публична покана e публикувана на Портала за обществени поръчки с 

уникален код  № 9022433/18.11.2013 г., както и на страницата на КРС в интернет. 
1. В настоящата процедура може да участва всеки кандидат, който отговаря на обявените от 

Възложителя условия. 
2. Срокът за изпълнение на поръчката е до 5 работни дни, считано от датата на подписване 

на договора с участника, избран за изпълнител на поръчката. 
3. Място: гр. София, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6. 

 
 

IІ. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА: 
 
ПРЕДМЕТ:  
„Доставка на географски цифрови данни за градовете Благоевград, Добрич, Смолян и 
Хасково”. 
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III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: 
 
Доставените модели следва да отговарят на следните изисквания: 

 
1. Да  са с лиценз за ползване на едно работно място в рамките на Комисията за 

регулиране на съобщенията. 
2. Размер на клетката: 5х5 и 15x15. 
3. Характеристики:  
• модел на релефа в растерен формат с точност на топографската карта  М 1:5000;  
• Clutter модел в растерен формат, включително информация за височини на сградите. 
4. 2D векторни слоеве: 
• Улици с имена (линеен с атрибути); 
• Квартали (полигон); 
• Сгради (полигон); 
• Ж.п. линии (линеен). 
5. Формат на данните: 
• растерни данни: ASCII Grid или Bil (Intel или Unix) – за релефа и Clutter-a; 
• векторни данни: VPF/VMAP или DCW. 
6. Източник на данните: за предпочитане е данните да са извлечени от сателитна или 

аерофото снимка  с колкото е възможно по-актуална дата. 
7. Проекция: UTM Zone 35, Northern Hemisphere (WGS 84). 
8. Територия на покритие: административните граници на градовете Благоевград, Добрич, 

Смолян и Хасково. 
 
IV. ОБЩО ИЗИСКВАНЕ:  
 
Едногодишна поддръжка и не по-малко от една актуализация на географските цифрови данни 

за градовете Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково в рамките на срока за гаранционна поддръжка. 
 

 
 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 
 
1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения. 
2. Кандидатът следва да представи оторизация за осъществяване на дейност в областта на 

ГИС системите. 
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VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 

 Офертата задължително трябва да съдържа: 
 

1. Посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за 
актуално състояние (оригинал или заверено копие), издадено не по-рано от 3 (три) месеца 
преди датата на подаване на офертата; 

2. Срок на изпълнение на договора; 
3. Срок на валидност на офертата; 
4. Място на изпълнение на предмета на поръчката; 
5. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката; 
6. Декларация, че дейностите, обект на процедурата, са съобразени със съответните 

нормативни актове за конкретната поръчка  (свободен текст); 
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, попълнена по 

образец, съгласно Приложение 3 от документацията; 
8. Декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП се подават, както следва: 

а) при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
регистър; 
б) при командитно дружество – от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
в) при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а 
при еднолично с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
г) при акционерно дружество – от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 
при липса на овластяване - от лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
д) при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
е) при едноличен търговец - за физическото лице-търговец; 
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които 
представляват кандидата или участника; 
з) в случаите по т. 9а до т. 9ж – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по образец, 
съгласно Приложение 4 от настоящата документация. 

10. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по 
образец, съгласно Приложение 1 от документацията; 

11. Доказателства за техническите и квалификационни възможности; 
12. Участникът трябва да притежава сертификати за качество и информационна сигурност на 

географските данни – ISO 9001:2000/8 и ISO 27001:2005; 
13. Списък на изпълнени от участника договори, сходни с предмета на поръчката. Участникът 

следва да представи доказателства за изпълнен поне един договор за доставка на географски 
бази данни в сферата на комуникациите. 

       14. Доказателства за квалификацията и опита на екипа, който ще осигури внедряване на данните. 
Участникът следва да притежава екип от експерти, който да отговаря на следните минимални 
изисквания: висше образование – магистър в сферата на електронните съобщения, минимум 3-
годишен опит в създаване и обработка на географски бази данни; да притежава опит в поне един 
проект за обработка и внедряване на географски данни в сферата на комуникациите. като броят на 
експертите, включени в екипа, се определя от участника по начин, гарантиращ изпълнението на 
поръчката. Всеки един от участниците в екипа може да покрива едно или повече от посочените по-
горе изисквания. 

   
15. Участникът следва да е сертифициран за работа с геобази данни от ГИС производител;  
16. Ценово предложение, попълнено съгласно Приложение 2 от документацията; 
17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 

 
VII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да бъдат със 

срок на валидност най-малко 60 календарни дни, който започва да тече от датата на отваряне на 
офертите от Възложителя. 
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VIII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 

              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 2 - „Ценово 
предложение”. 
              3. 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 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. 
 

IX. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: „Най-ниска предлагана цена”. 
 

 X. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на посочените 
технически изисквания и е с обща най-ниска предложена цена. При наличие на две или повече равни 
най-ниски цени ще бъде проведен публичен жребий. 
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 Приложение № 1 

                                                      Образец на оферта 
 
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
                        ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
                                     ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  
 

„Доставка на географски цифрови данни за градовете Благоевград, Добрич, Смолян и 
Хасково”. 
 
  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  доставка на географски цифрови данни за градовете Благоевград, 
Добрич, Смолян и Хасково, съгласно условията на настоящата Покана. 

2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ………… (не повече от 5 работни дни, 
считано от датата на подписване на договора). 

3. Всички разходи, свързани с гореописаните услуги, са за сметка на Изпълнителя. 
4. Офертата ни е валидна ……….. /минимум 60/ календарни дни, считано от датата на отваряне 

на същата от Възложителя. 
5. Място на изпълнение на предмета на поръчката. 
6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и 

дела на тяхното участие ………………. 
7. Приложение 1.1 с лист за съответствие с данните по раздел III на Поканата. 

 
 
      Дата: ……………….. 2013 г.                       УПРАВИТЕЛ: ……………….. 
 
                     (подпис, печат) 
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Приложение 1.1 
 
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
 

 
Изисквано Съответствие 

(да/не) 

Изисквания към актуализацията на географски цифрови данни за градовете 
Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково: 

 

1. Географските данни да бъдат с актуалност, не по-ранна от 2012 г.  

2. Да бъде запазен статутът на лиценза за ползване на неограничен брой 
работни места в рамките на Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Доставените модели следва да отговарят на следните изисквания:  

1. Лиценз за ползване на едно работно място в рамките на КРС.  

2. Размер на клетката:     5х5 и 15x15  

3. Характеристики:   

3.1. модел на релефа в растерен формат с точност на топографската карта  
М 1:5000 

 

3.2. Clutter модел в растерен формат, включващ информация за височини 
на сградите. 

 

4. 2D векторни слоеве:  

4.1. Улици с имена (линеен с атрибути);  

4.2. Квартали (полигон);  
4.3. Сгради (полигон);  
4.4. Ж.п. линии (линеен).  
5. Формат на данните:  

5.1. растерни данни: ASCII Grid или Bil (Intel или Unix) – за релефа и Clutter-
a; 

 

5.2. векторни данни: VPF/VMAP или DCW.  

6. Източник на данните: сателитна или аерофото снимка с актуална дата. (текст) 

7. Проекция: UTM Zone 35, Northern Hemisphere (WGS 84).  

8. Територия на покритие: административните граници на градовете 
Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково. 

 

Общо изискване:  

Едногодишна поддръжка и не по-малко от една актуализация на географските 
цифрови данни за градовете Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково. 
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                                                                                                                        Приложение № 2 
          Образец на оферта 
 
                  

ОФЕРТА 
 

                                                      ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
                         
                       ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
                                     ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  
 
„Доставка на географски цифрови данни за градовете Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково”. 
 
     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: ………………………………………………………………………………….. 
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1. Цената ни за изпълнение на договора с предмет: „Доставка на географски цифрови данни 

за градовете Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково”  е както следва: 
 
 
Обща цена ………………..лв. без ДДС 
 
 
(Обща цена ………………..лв. с ДДС 
 

2. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката, в т.ч. 
разходите за гаранционната поддръжка. 
 
 
 
 
 
 
Дата: …………….. 2013 г.     УПРАВИТЕЛ: ……………………. 
                                                                                                                   (подпис, печат) 
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                                                                                                                        Приложение № 3 
          (образец) 
 
 
                    ДЕКЛАРАЦИЯ 
                                по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 
 

     Долуподписаният/ата 
      
      …………………………………………….. 
                           (трите имена) 
 
     ЕГН ………………………………, л.к. …………………….., издадена на ……………….. от 
…………………………………, адрес: …………………………, в качеството си на: ………………………., 
регистрирано по ф.д. № …………………………на ……………., ЕИК/идентификационен № по 
БУСТАТ ………………………….със седалище и адрес на управление ……………………………….. 
 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ : 
 

 1.Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 
 1.1.престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,                    
включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
 1.2.подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
 1.3.участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния   кодекс; 
 1.4.престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
 1.5.престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 
 
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 

на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.  
 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
 
        Дата: ……………… 2013 г.    ДЕКЛАРАТОР:……………... 
 
        гр. ………………….                                                                                 (подпис, печат) 
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                                                                                                                  Приложение № 4 
          (образец) 
 
 
                         ДЕКЛАРАЦИЯ 
                                     по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 
 
 
Долуподписаният/-ната ………………………………………, в качеството ми на 
……………………………………….  (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има 
право да представлява участника) на ……………………………(посочва се фирмата на 
участника), с ЕИК в Търговския регистър: …………………………, със седалище и адрес на 
управление…………………….. - участник в процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка 
на географски цифрови данни за градовете Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково” 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че : 
 
 
      1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
      2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
      Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
       Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
        Дата: ……………… 2013 г.    ДЕКЛАРАТОР:……………... 
 
        гр. ………………….                                                                                   (подпис, печат) 
 


