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            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС),  с адрес: гр. София 1000,             

ул. „Гурко” № 6, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от Закона за обществените 
поръчки и Решение № 236/21.06.2018 г., Ви отправя покана за участие в процедура 
чрез договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Разширяване на функционалните възможности на функциониращия в КРС 
специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1”.  

Във връзка с гореизложеното Ви каним на 24.07.2018 г. в 14:00 часа, да се 
явите в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6 за участие в процедурата. 
Представяме на Вашето внимание документацията за изпълнение на поръчката . 

С оглед основанието за провеждане на настоящата процедура, а именно -              
чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП - договаряне без предварително обявление, Ви 
информираме, че към офертата си следва да приложите актуални оторизационни 
писма, доказващи следното: 

• Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG (Германия) e собственик и 
притежател на авторското право върху продукта – софтуер R&S Argus; 
Софтуерът R&S Argus, с всички негови различни версии, е разработен и се 
предоставя изключително и само от Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG 
(Германия); 

• Rohde & Schwarz – Österreich GesmbH (Австрия) е упълномощено да 
предлага приложния софтуер за радиомониторинг R&S Argus и да 
разширява функционалните му възможности на територията на Република 
България; 

• Експлоатацията на оборудването на Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG 
(Германия) се поддържа от специализирания софтуер R&S Argus в 
съответствие с изискванията на Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU). Използването на софтуер за управление от други 
доставчици ще доведе до нарушаване на целостта на изградената НСМ, 
поради невъзможността за управление на апаратурата за радиомониторинг 
(стационарни и мобилни станции за радиомониторинг) на Rohde & 
Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG (Германия), като например приемници, 
радиопеленгатори, антени и др.;  

• Използването на софтуер от други доставчици ще доведе до невъзможност 
за свързване и управление на станциите за радиомониторинг в обща 
мрежа, както и до липса на връзка с базата данни за управление на радио 
честотния спектър. 

•  Не е възможно отделянето на компоненти от системата защото достъпът 
до отделните системни хардуерни компоненти (приемници, пеленгатори, 
антени, компаси и други), от системата за радиомониторинг на КРС се 
извършва чрез драйвери на специализиран приложен софтуер R&S Argus 
на Rohde & Schwarz GmbH & Сo. KG (Германия). Спецификацията на тези 
драйвери е защитена със съответните права и интелектуална собственост 
единствено на Rohde & Schwarz GmbH & Сo. KG (Германия). Други 
фирми, производителки на подобен род системи нямат достъп до тези 
драйвери, без които не е възможно управлението на апаратура на R&S от 
специализиран софтуер, произведен от друг производител, освен R&S 
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Argus. Това гарантира пълната оперативна съвместимост и 
функционалност на отделните компоненти (хардуерни и софтуерни) от 
системата за радиомониторинг, производство на Rohde & Schwarz GmbH 
& Сo. KG (Германия). Разширяването на функционалните възможности на 
R&S Argus 6.1, може да бъде извършено единствено и само от фирма 
Rohde & Schwarz GmbH & Сo. KG (Германия), като единствен 
производител и собственик на интелектуалните права и тези за 
разпространение на софтуера. Няма алтернативен софтуерен  заместител 
за разширяване на функционалните възможности на използваната версия  
R&S Argus 6.1 в НСМ на КРС. 

• „РЕА Трейдинг 2000” ЕООД е било упълномощено в периода 2000 г. –                   
2010 г. за доставка на апаратура и софтуер-производство на Rohde & 
Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG (Германия) за територията на Република 
България.  

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 458 333 лв. без ДДС и              
550 000 лв. с ДДС. 

 
Преговорите ще се проведат на 24.07-2018 г. от 14 ч. на адрес: гр. София 1000, 

ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6. 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБХВАТ НА 
ПОРЪЧКАТА 

 
Провежданата процедура е предназначена за разширяване на функционалните 

възможности на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за 
радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1. с оглед оптимизиране на работата на 
Национална система за радиомониторинг (НСМ). За целта е необходимо 
разширяване на функционалните възможности на функциониращия в КРС 
специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1. на 
отделни стационарни и мобилни станции за радиомониторинг от НСМ, производство 
на Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG (Германия) чрез допълнителни ,работни 
места  за обработка и анализ на резултати от радиомониторинга и модули (опции) с 
нови функционални възможности, както следва 

− Централна управляваща станция (ЦУС) „СОФИЯ 1”; 
− Централна управляваща станция (ЦУС) „СОФИЯ 2”; 
− Регионална управляваща станция (РУС) „СОФИЯ 2”; 
− Регионална управляваща станция (РУС) „ПЛОВДИВ 1”; 
− Регионална управляваща станция (РУС) „БУРГАС 1”; 
− Регионална управляваща станция (РУС) „ВАРНА 1”; 
− Регионална управляваща станция (РУС) „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1”; 
− Регионална управляваща станция (РУС) „ВРАЦА 1”; 
− Мобилна станция за радиомониторнг (МС) „СОФИЯ 1”; 
− Мобилна станция за радиомониторнг (МС) „СОФИЯ 2”; 
− Мобилна станция за радиомониторнг (МС) „ПЛОВДИВ”; 
− Мобилна станция за радиомониторнг (МС) „БУРГАС”; 
− Мобилна станция за радиомониторнг (МС) „ВАРНА”; 
− Мобилна станция за радиомониторнг (МС) „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2”; 
− Мобилна станция за радиомониторнг (МС) „ВРАЦА”. 
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II.    ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. ЦУС „СОФИЯ 1” – 1 лиценз  
 Новото работно място по т. 1. ще се използва за дистанционно управление 
на ДУС, разположени на територията на цялата страна и за връзка с базата данни на 
управление на спектъра.  

 
1.1. Basic Module – Базов модул на софтуерa за радиомониторинг, включващ: 

• предаване на данни; 
• конфигуриране на графики от измерваните резултати;  
•   директен режим на измерване (DMM) – провеждане на измерванията в 

реално време; 
• драйвери за антени; 
• стандартни софтуерни интерфейси. 

 
1.2. Interactive Measurement Mode (IMM) – Модул за интерактивно измерване, 

включващ: 
• стандартизирани решения за изпълнение на следните основни задачи на 

мониторинг на радиочестотния спектър: 
 анализ на спектъра; 
 анализ на сигнала; 
 анализ с логопериодични антени; 
 интермодулационен анализ. 

 
1.3. Location Measurement Mode (LMM-BMM) – Модул за измерване и 

пеленговане, включващ: 
• стандартизирани решения за пеленговане на излъчвател/предавател. 

 
1.4. Automatic Measurement Mode (AMM) – Модул за автоматично измерване, 

включващ: 
• предварително задаване на времето (дата и час) за измерване и анализ на 

спектъра – timing definition; 
• предварително дефиниране на параметрите на измерването – measurement 

definition; 
• предварително дефиниране на обхвата на измерването – range definition.  

 
1.5. Evaluation Module (EVAL) – Модул за статистическа обработка и анализ на 

резултатите от измерване, включващ: 
• статистическа обработка на резултатите от измерванията изпълнени с 

измервателни модули R&S Argus Basic, DMM, IMM, AMM; 
• статистика за заетост на честотната лента;  
• заетост на честотния канал;  
• статистика за работата на предавателните станции;  
• конфигуриране на различни видове графики въз основа на резултатите от 

измерванията. 
 

1.6. Remote Control Interface (RCI) – Модул за дистанционно управление на 
дистанционно-управляеми стационарни станции с хардуерна конфигурация 
и софтуерни модули R&S Argus на Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG 
(Германия). 
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1.7. Audio Record/Replay (ARR) – Модул за запис и възпроизвеждане на 
аудиосигнали. 

 
1.8. Geographic Information Software MapView - Модул географски 

информационен софтуер, включващ: 
• визуализация на растерни и векторни карти; 
• ситуационен редактор; 
• системен интерфейс; 
• визуализация на пеленга и локализацията. 

 
1.9.  Spectrum Management Database Interface (SMDI) – Модул за връзка с базата   

данни на управлението на спектъра (честотните назначения). 

2. ЦУС „СОФИЯ 2” - 1 лиценз 
 Новото работно място по т. 2.  ще се използва за обработка на резултатите от 
проведени измервания със стационарни станции за радиомониторинг от НСМ на 
територията на цялата страна.  

 
2.1. Basic Module – Базов модул на софтуерa за радиомониторинг, включващ: 

• предаване на данни; 
• конфигуриране на графики от измерваните резултати;  
•   директен режим на измерване (DMM) – провеждане на измерванията в 

реално време; 
• драйвери за антени; 
• стандартни софтуерни интерфейси. 

 
2.2. Evaluation Module (EVAL) – Модул за статистическа обработка и анализ на 

резултатите от измерване, включващ: 
• статистическа обработка на резултатите от измерванията изпълнени с 

измервателни модули R&S Argus Basic, DMM, IMM, AMM; 
• статистика за заетост на честотната лента;  
• заетост на честотния канал;  
• статистика за работата на предавателните станции;  
• конфигуриране на различни видове графики въз основа на резултатите от 

измерванията. 
 
 
3. РУС „СОФИЯ 2” - 1 лиценз 
 Новото работно място  по т. 3.  ще се използва за обработка на резултатите 
от проведени измервания със стационарните станции за радиомониторинг СС 
„София1”, ДУС „София-2” и ДУС „София-3”.  

 
3.1. Basic Module – Базов модул на софтуерa за радиомониторинг, включващ: 

• предаване на данни; 
• конфигуриране на графики от измерваните резултати;  
• директен режим на измерване (DMM) – провеждане на измерванията в 

реално време; 
• драйвери за антени; 
• стандартни софтуерни интерфейси. 

 
3.2. Evaluation Module (EVAL) – Модул за статистическа обработка и анализ на  

резултатите от измерване, включващ: 
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• статистическа обработка на резултатите от измерванията изпълнени с 
измервателни модули R&S Argus Basic, DMM, IMM, AMM; 

• статистика за заетост на честотната лента;  
• заетост на честотния канал;  
• статистика за работата на предавателните станции;  
• конфигуриране на различни видове графики въз основа на резултатите 

от измерванията. 
 

4. РУС „ПЛОВДИВ 1” - 1 лиценз  
 Новото работно място  по т. 4. ще се използва за обработка на резултатите от 
проведени измервания със стационарните станции за радиомониторинг ДУС 
„Пловдив”, ДУС „Черногорово” и ДУС „Сталево”.  

 
4.1. Basic Module – Базов модул на софтуерa за радиомониторинг, включващ: 

• предаване на данни; 
• конфигуриране на графики от измерваните резултати;  
• директен режим на измерване (DMM) – провеждане на измерванията в 

реално време; 
• драйвери за антени; 
• стандартни софтуерни интерфейси. 

 
4.2. Evaluation Module (EVAL) – Модул за статистическа обработка и анализ на 

резултатите от измерване, включващ: 
• статистическа обработка на резултатите от измерванията изпълнени с 

измервателни модули R&S Argus Basic, DMM, IMM, AMM; 
• статистика за заетост на честотната лента;  
• заетост на честотния канал;  
• статистика за работата на предавателните станции;  
• конфигуриране на различни видове графики въз основа на резултатите 

от измерванията. 
 

5. РУС „БУРГАС 1” - 1 лиценз 
 Новото работно място  по т. 5.  ще се използва за обработка на резултатите 
от проведени измервания със стационарните станции за радиомониторинг  ДУС 
„Бургас” и ДУС „Ботево”.  

 
5.1. Basic Module – Базов модул на софтуерa за радиомониторинг, включващ: 

• предаване на данни; 
• конфигуриране на графики от измерваните резултати;  
• директен режим на измерване (DMM) – провеждане на измерванията в 

реално време; 
• драйвери за антени; 
• стандартни софтуерни интерфейси. 

 
5.2. Evaluation Module (EVAL) – Модул за статистическа обработка и анализ на 

резултатите от измерване, включващ: 
• статистическа обработка на резултатите от измерванията изпълнени с 

измервателни модули R&S Argus Basic, DMM, IMM, AMM; 
• статистика за заетост на честотната лента;  
• заетост на честотния канал;  
• статистика за работата на предавателните станции;  
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• конфигуриране на различни видове графики въз основа на резултатите 
от измерванията. 

 
6. РУС „ВАРНА 1” - 1 лиценз 
 Новото работно място  по т. 6.  ще се използва за обработка на резултатите 
от проведени измервания със стационарните станции за радиомониторинг ДУС 
„Варна” и ДУС „Разград”.  

 
6.1. Basic Module – Базов модул на софтуерa за радиомониторинг, включващ: 

• предаване на данни; 
• конфигуриране на графики от измерваните резултати;  
• директен режим на измерване (DMM) – провеждане на измерванията в 

реално време; 
• драйвери за антени; 
• стандартни софтуерни интерфейси. 

 
6.2. Evaluation Module (EVAL) – Модул за статистическа обработка и анализ на 

резултатите от измерване, включващ: 
• статистическа обработка на резултатите от измерванията изпълнени с 

измервателни модули R&S Argus Basic, DMM, IMM, AMM; 
• статистика за заетост на честотната лента;  
• заетост на честотния канал;  
• статистика за работата на предавателните станции;  
• конфигуриране на различни видове графики въз основа на резултатите 

от измерванията. 
 
7. РУС „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1” - 1 лиценз 
 Новото работно място  по т. 7. ще се използва за обработка на резултатите от 
проведени измервания със стационарните станции за радиомониторинг ДУС 
„Велико Търново” и ДУС „Плевен”.  

 
7.1. Basic Module – Базов модул на софтуерa за радиомониторинг, включващ: 

• предаване на данни; 
• конфигуриране на графики от измерваните резултати;  
• директен режим на измерване (DMM) – провеждане на измерванията в 

реално време; 
• драйвери за антени; 
• стандартни софтуерни интерфейси. 

 
7.2. Evaluation Module (EVAL) – Модул за статистическа обработка и анализ на 

резултатите от измерване, включващ: 
• статистическа обработка на резултатите от измерванията изпълнени с 

измервателни модули R&S Argus Basic, DMM, IMM, AMM; 
• статистика за заетост на честотната лента;  
• заетост на честотния канал;  
• статистика за работата на предавателните станции;  
• конфигуриране на различни видове графики въз основа на резултатите 

от измерванията. 
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8. РУС „ВРАЦА 1” - 1 лиценз 
 Новото работното място  по т. 8.  ще се използва за обработка на резултатите 
от проведени измервания със стационарните станции за радиомониторинг  ДУС 
„Враца” и ДУС „Видин”.  

 
8.1. Basic Module – Базов модул на софтуерa за радиомониторинг, включващ: 

• предаване на данни; 
• конфигуриране на графики от измерваните резултати;  
• директен режим на измерване (DMM) – провеждане на измерванията в 

реално време; 
• драйвери за антени; 
• стандартни софтуерни интерфейси. 

 
8.2. Evaluation Module (EVAL) – Модул за статистическа обработка и анализ на 

резултатите от измерване, включващ: 
• статистическа обработка на резултатите от измерванията изпълнени с 

измервателни модули R&S Argus Basic, DMM, IMM, AMM; 
• статистика за заетост на честотната лента;  
• заетост на честотния канал;  
• статистика за работата на предавателните станции;  
• конфигуриране на различни видове графики въз основа на резултатите 

от измерванията. 
 
9. МС „СОФИЯ-1”  

 
 Модулът по  т. 9. ще се използва за измерване на покритие на аналогови 
сигнали с МС „СОФИЯ 1” 

9.1. Coverage Measurement Mode (CMM) – Модул за управление режима на 
измерване на покритие (за аналогови сигнали); 

 
10. МС „СОФИЯ-2” 

 
 Модулът по т. 10. ще се използва за измерване на покритие на аналогови 
сигнали с МС „СОФИЯ 2” .  

 
10.1. Coverage Measurement Mode (CMM) – Модул за управление режима на 

измерване на покритие (за аналогови сигнали); 
 

11. МС „ПЛОВДИВ” 
 
 Модулът по т. 11. ще се използва за измерване на покритие на аналогови 
сигнали с МС „ПЛОВДИВ” . 

 
11.1. Coverage Measurement Mode (CMM) – Модул за управление режима на 

измерване на покритие (за аналогови сигнали); 
 

12. МС „БУРГАС” 
 
 Модулът по т. 12. ще се използва за измерване на покритие на аналогови 
сигнали с МС „БУРГАС” . 

 



 10 

12.1. Coverage Measurement Mode (CMM) – Модул за управление режима на 
измерване на покритие (за аналогови сигнали); 

 
13. МС „ВАРНА” 
 
 Модулът по т. 13. ще се използва за измерване на покритие на аналогови 
сигнали с МС „ВАРНА” . 

  
13.1. Coverage Measurement Mode (CMM) – Модул за управление режима на  

измерване на покритие (за аналогови сигнали); 
 

14. МС „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2” 
 
 Модулът по т. 14. ще се използва за измерване на покритие на аналогови 

сигнали с МС „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2”. 
 
14.1. Coverage Measurement Mode (CMM) – Модул за управление режима на 

измерване на покритие (за аналогови сигнали); 
 

15. МС „ВРАЦА” 
 

Модулът по т. 15. ще се използва за измерване на покритие на аналогови 
сигнали с МС „ВРАЦА”. 

 
15.1.Coverage Measurement Mode (CMM) – Модул за управление режима на 

измерване на покритие (за аналогови сигнали). 
 
 

III. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И СЪПРОВОД         
 
1. Безплатна гаранционна поддръжка – минимум 3 (три) години. 
 
2. Обем на безплатната гаранционна поддръжка - оказване на техническо съдействие 
в рамките на 72 часа при подаден сигнал по e-mail за възникнал проблем в работата 
на приложния софтуер R&S Argus V6.1. 
 
3. Безплатна актуализация с всички подобрения, разработени в рамките на версия 
Argus V6.1 на специализирания софтуер. 
 
4. Извънгаранционна поддръжка – минимум 10 (десет) години след изтичане на 
срока по т. 1. Извънгаранционната поддръжка включва минимум безплатно оказване 
на техническо съдействие в рамките на 72 часа при подаден сигнал по e-mail за 
възникнал проблем в работата на специализирания приложен софтуер                               
R&S Argus V6.1. 

 
 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
 
1. Икономически и финансови изисквания към участниците.  

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на 
участника. 
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2. Технически и професионални способности. 
 
2. 1. Участникът следва да е изпълнил услуга/услуги, идентична/и или сходна/и с 
предмета на настоящата обществена поръчка. Услугата трябва да е изпълнена през 
последните три години.  
Обстоятелствата, удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП – част IV, 
Критерии за подбор.  
2. 2. Участникът следва да предложи подходящ екип за изпълнение на поръчката, 
членовете на който да имат професионална компетентност, свързана с предмета на 
поръчката, като броят на експертите, включени в екипа, се определя от участника по 
начин, гарантиращ изпълнението й.  
 
Обстоятелствата, удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП – част IV, 
Критерии за подбор 
 
Участникът следва да декларира информацията относно заложените критерии за 
подбор в ЕЕДОП и да представи съответните доказателства, свързани с 
критериите за подбор, при сключването на договора. 
 
2.3. Документи за доказване съответствието с критерия за подбор се представят при 
условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. 
 
2.4. В случай че се налага да се сменят някои от експертите, предложени от 
Изпълнителя, то Изпълнителят трябва да ги замени с експерти, притежаващи 
професионалния опит и квалификация, равностойни на тези на основните експерти.  
 

V.  ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
1. Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на 
договора.  Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, гаранцията се представят в една от 
следните форми: 

(1) парична сума; 
(2) банкова гаранция; 
(3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 

2. Предметът на застраховане е отговорност на изпълнителя при сключване и 
изпълнение на договора за обществена поръчка, съгласно условията на тръжната 
документация. 

3. Застрахователното покритие по тази застраховка включва следните клаузи: 
(1) клауза „Гаранция за добро изпълнение” 
(2) клауза „Гаранция за следдоговорно задължение”. 

4. Срокът на застрахователния договор следва да е за срока на изпълнение на 
поръчката.   

 
5. Застрахователното събитие е налице, когато Изпълнителят не изпълнява 
задълженията си по сключения договор. Покритието се активира, когато 
Възложителят предяви претенция за неизпълнение или некачествено изпълнение на 
договора пред Застрахователя, като обективира претенцията си в констативен 
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протокол. Обезщетението от Застрахователя е вследствие на неизпълнение на 
договорните задължения на Изпълнителя пред Възложителя. 
 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 
 

1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от 
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска препоръчана пратка 
с обратна разписка или куриерска услуга с уведомяване на подателя за получаването 
на пратката, на адреса на Възложителя.  
2. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, 
наименованието на поръчката.  
3. Опаковката по предходното изречение съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и     
ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа 
ценовото предложение на участника.  
4. Офертата се подава на български език. 
  
ОФЕРТАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖА:  
 
1. „Документи за подбор”, 
1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия 
участника (в оригинал);  
1.2. Заявление за участие, включващо както минимално изискуемите документи по 
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, така и други документи, а именно: 
1.2.1. ЕЕДОП (Приложение № 1).  
1.2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е 
приложимо). 
 
2. Съдържание на „Техническо предложение“ 
2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законния представител на участника. 
2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя. Предложението се попълва и се 
подписва по образеца, приложен към настоящата документация . 
2.3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд. 
2.4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП; 
2.5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 
(Приложение № ..). 
2.6. Декларация за срока на валидност на офертата. 
 
3. Съдържание на плик „Предлагани ценови параметри”. 

Участникът представя ценова оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри” (Приложение № 7). Ценовата оферта трябва 
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да съдържа подписано и подпечатано ценово предложение на участника. В ценовото 
предложение трябва да бъдат включени всички разходи на участника. 
 

VII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕЕДОП:  
  

 При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В 
него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация. 

• Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече 
от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.  

• В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от 
лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 
субект.  

• В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 
съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния 
орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен 
да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 
Възложителя. 

• Когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 
или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди 
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност 
по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

 
Указания за попълване на ЕЕДОП: 

• В съответствие с член 59, параграф 2, втора алинея от Директива 
2014/24/ЕС и Регламент за изпълнение на  ЕС 2016/7 на комисията от 5 
януари 2016 година за установяване образец за стандартния образец за 
единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и на 
основание § 29, т. 5, б. „а” от Предходните и заключителните разпоредби 
на Закона за обществени поръчки, в настоящата процедура ЕЕДОП се 
представя задължително в електронен вид по образец утвърден с акт на 
Европейската комисия, чрез система за попълване и повторно използване 
на ЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез портала за обществени 
поръчки, секция Регистър на обществени поръчки и е-услуги/Електронни 
услуги на Европейската комисия, както и директно на 
адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.  

• Участникът следва да представи ЕЕДОП в електронен вид, цифрово 
подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата. Форматът в който се представя документа не 
следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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• Изискванията за предоставяне на ЕЕДОП са съобразени с Методическо 
указание изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки 
към Министерство на финансите. 

• Участникът следва да попълни един от форматите на ЕЕДОП. 

1. Основания за отстраняване от участие в процедурата 
1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, 
посочени по-долу, възникнало преди или по време на процедурата:  

а) осъден е, с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 
чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, 
чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или 
престъпления, аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна.  
б) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен; 
Обстоятелствата, удостоверяващи изискването се описват в Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част III, раздел А Основания, свързани 
с наказателни присъди;  
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на              
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 
към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 
Обстоятелствата, удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП - част III, 
раздел Б Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 
вноски;  
г) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП1;  
д) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  
е) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  
ж) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 
при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 
245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с 
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен. 
Обстоятелствата, удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП - част III, 
раздел  
А Основания, свързани с наказателни присъди  
з) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен 
Обстоятелствата, удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП - част III, 

                                                           
1 Чл. 44, ал. 5 ЗОП гласи: „(5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се 
осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните 
консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не 
може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.“ 
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раздел  
В Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение  

1.2. Горепосочените основания се отнасят за лицата, които представляват 
участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на 
участника, и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 
при вземането на решения от тези органи.  

1.3. Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на 
управителни и надзорни органи на участника са, както следва: 

- при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон;  

- при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 
от Търговския закон;  

- при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по 
чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

- при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 
1 от Търговския закон;  

- при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 
1 от Търговския закон; 

- при едноличен търговец – физическото лице - търговец;  
- при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 
клонът е регистриран; 

- други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 
решения от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, 
който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 
управителните или надзорните органи 

1.4. Други основания за отстраняване от участие в процедурата, са: 
1.4.1. За участника са налице основанията на чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 

3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията 
по чл. 4 от закона. 

Обстоятелствата, удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП - 
част III, раздел:  
Г Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка.  

1.5. Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор или не е 
изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или 
в тази документация.  

  
2. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на 

основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП). 
2.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата, участникът има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, като може да докаже съответно, че е:  

а) погасил задълженията си, включително начислените лихви и/или глоби, или че 
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те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  
б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  
в) изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал 

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления 
или нарушения.  

2.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 
документи:  

2.2.1. По отношение на обстоятелството по б. „а” и „б” (чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от 
ЗОП) - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от 
който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили 
тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени 
дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на 
изплащане на дължимо обезщетение; 

2.2.2. По отношение на обстоятелството по б. „в” (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) - 
документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните 
обстоятелства. 

2.2.3. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе 
предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 
престъплението/нарушението. Когато приеме, че предприетите от участника мерки 
са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят няма да го 
отстрани от процедурата. 

2.2.4. Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за 
доказване на надеждност (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето, 
свързано със съответното обстоятелство. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

1. Условията за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка са 
определени в чл. 112 от ЗОП.  
2. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, избраният 
Изпълнител следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 
основанията за отстраняване от процедурата, съобразно чл. 58 от ЗОП, както и 
съответствието с поставените критерии за подбор.  
3. Преди сключване на договор, определеният Изпълнител следва да предостави 
гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС.  
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Приложение 1  
 

ОФЕРТА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
„РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

ФУНКЦИОНИРАЩИЯ В КРС СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР 
ЗА РАДИОМОНИТОРИНГ R&S ARGUS, ВЕРСИЯ 6.1” 

 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника/ 
 
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: ……………………………. 
 
е-mail : …………………………………….. 
 
 

1. Предлагаме да извършим „Разширяване на функционалните възможности на 
функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S 
Argus, версия 6.1”, съгласно Техническите изисквания на Възложителя. 
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2. Описание на организацията и начина на изпълнение на поръчката. 

……………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………….…………………………… 
 

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е  …….… (до 60 (шестдесет)) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане 
изпълнението на поръчката. 

4. Цената за изпълнение на поръчката е дадена в отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” и включва всички разходи за изпълнение на 
поръчката с включен ДДС. В цената се включва и гаранционната поддръжка 

5. Предлагаме следните гаранционни условия: 

5.1. Безплатна гаранционна поддръжка – ……….. години (минимум 3 години). 

5.2. Обем на безплатната гаранционна поддръжка - оказване на техническо 
съдействие в рамките на 72 часа при подаден сигнал по e-mail за възникнал 
проблем в работата на специализирания приложен софтуер R&S Argus V6.1. 

5.3. Безплатна актуализация на всички подобрения, разработени в рамките на 
версия Argus V6.1 на специализирания софтуер. 

5.4. Извънгаранционнa поддръжка …….. години (минимум 10 години), считано 
след изтичане на срока по т. 5.1. в следния обем: 

5.4.1. Безплатно оказване на техническо съдействие в рамките на 72 часа при 
подаден сигнал по e-mail за възникнал проблем в работата на 
специализирания приложен софтуер R&S Argus V6.1 

5.4.2. Друго (по преценка на Изпълнителя) 

6. Предлагаме следните допълнителни условия в полза на Възложителя: 

. 

7. Други документи и приложения по преценка на кандидата, необходими за 
изпълнение на предмета на договора. 

8. Офертата ни е валидна за срок от ….. (минимум 180) календарни дни, считано от 
датата на отваряне. 

 
 
Дата: ……………… 2018 г.  УПРАВИТЕЛ:      ………………..   

                  (подпис, печат) 
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Приложение 2  
 
 
 

ОФЕРТА 
 
 

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ  

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
„РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

ФУНКЦИОНИРАЩИЯ В КРС СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР 
ЗА РАДИОМОНИТОРИНГ R&S ARGUS, ВЕРСИЯ 6.1” 

 

 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника/ 
 
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 : …………………………………….. 
 

Приемаме начинът на плащане да се извърши, както следва: 

Възложителят заплаща 100 % (сто процента) от цената на договора в срок 
до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на окончателен двустранен 
приемо - предавателен протокол и представена фактура-оригинал. В случай, че 
договорът не бъде изпълнен до 01.10.2018 г., поради обективни причини, 



 20 

плащането се променя както следва: Изпълнителят следва да представи в срок до 
15.10.2018 г. гаранция за изпълнение в полза на Възложителя в размер на 100 % (сто 
процента) от цената на договора и фактура-оригинал в една от формите, посочени в 
чл. 111, ал. 5 от ЗОП.  

Посочената гаранция се освобождава в срок до 5 (пет) работни дни след 
подписване на окончателен двустранен приемо - предавателен протокол за 
окончателното приемане на договора. 

 
1. Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет: „Разширяване на 

функционалните възможности на функциониращия в КРС специализиран 
приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1” е: 

1.1.   …………………………. (…………) лв. без ДДС 

1.2.  …………………………. (…………) лв. с ДДС 

2. Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката е в обем и по видове модули, 
както следва: 
2.1. ЦУС „СОФИЯ 1” …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 

• Basic Module -  …..………………….…………лв. с ДДС, …… .  лв. без ДДС 
• Interactive Measurement Mode (IMM) - …….…лв. с ДДС, ….…. лв. без ДДС 
• Location Measurement Mode (LMM-BMM) - …лв. с ДДС, …… . лв. без ДДС 
• Automatic Measurement Mode (AMM) - …..…...лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL) - ………………...…лв. с ДДС, …….. лв. без ДДС 
• Remote Control Interface (RCI) - …..…………...лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
• Audio Record/Replay (ARR) - ……………………лв. с ДДС, ..…. лв. без ДДС 
• Geographic Information Software MapView - …...лв. с ДДС, ..….   лв. без ДДС 
• Spectrum Management Database Interface (SMDI) - ……..лв. с ДДС, ……. лв. 

без ДДС 
 

2.2. ЦУС „СОФИЯ 2”…… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 
• Basic Module -  …..………………….……  ……лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL) - ………………...…лв. с ДДС, …….. лв. без ДДС 

 
2.3. РУС „СОФИЯ 2” …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 

• Basic Module -  …..………………….…………лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL) - ………………...…лв. с ДДС, …….. лв. без ДДС 

 
2.4. РУС „ПЛОВДИВ 1”  - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 

• Basic Module -  …..………………….……… …лв. с ДДС, … …. лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL) - ………………...…лв. с ДДС, …….. лв. без ДДС 
 

2.5. РУС „БУРГАС 1”  - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 
• Basic Module -  …..………………….…… ……лв. с ДДС, … …. лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL) - ………………...…лв. с ДДС, …….. лв. без ДДС 
 

2.6. РУС „ВАРНА 1”  - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 
• Basic Module -  …..………………….…… ……лв. с ДДС, … …. лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL) - ………………...…лв. с ДДС, …….. лв. без ДДС 
 

2.7. РУС „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1”  - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 
• Basic Module -  …..………………   .……… …лв. с ДДС, … … . лв. без ДДС 
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• Evaluation Module (EVAL) - ………………...…лв. с ДДС, …….. лв. без ДДС 
 

2.8. РУС „ВРАЦА 1”  - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 
• Basic Module -  …..………………….…………лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
• Evaluation Module (EVAL) - ………………...…лв. с ДДС, …….. лв. без ДДС 

 
2.9. МС „СОФИЯ 1” - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 

• Coverage Measurement Mode (CMM) - ………..лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
 

2.10. МС „СОФИЯ 2” - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 
• Coverage Measurement Mode (CMM) - ………..лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 

 
2.11. МС „ПЛОВДИВ” - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 

• Coverage Measurement Mode (CMM) - ………..лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
 
2.12. МС „БУРГАС” - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 

• Coverage Measurement Mode (CMM) - ………..лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
 

2.13  МС „ВАРНА” - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 
• Coverage Measurement Mode (CMM) - ………..лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 

 
2.14. МС „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2” - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 

• Coverage Measurement Mode (CMM) - ………..лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
 

2.15.  МС „ВРАЦА” - …… лв. без ДДС, … лв. с ДДС 
• Coverage Measurement Mode (CMM) - ………..лв. с ДДС, ……. лв. без ДДС 
 

Ценовото предложение следва да съдържа подробна информация за цената на 
всеки един модул (опция), цена за всяко едно работно място и обща цена на поръчката 
за всичките работни места.  

 
 

3. Цената по т. 1 е окончателна и включва всички разходи за изпълнение на 

поръчката. 

 
 
 

Дата: ……………… 2018 г.                          УПРАВИТЕЛ: …………….…………….. 
                                             (подпис, печат) 
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                                                                                                    Приложение № 3 
 
 
                                                        ДЕКЛАРАЦИЯ  
 
 
 
Подписаният …............................................................................................................. 
(трите имена) 
 
………………………………………………………………………………………………
…. 
(данни по документ за самоличност) 
 
в качеството си на 
………….………..…………………………………….………………… 
(длъжност) 
 
на участник: 
…………………………………………………………………………………… 
(наименование на участника) 
  

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
1. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми 

и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата 
ми бъде възложена. 

2. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 
данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в 
откритата процедура. 

3. Задължавам се да осигуря необходимия персонал, с необходимата образователна 
квалификация за изпълнение на обществената поръчка. 

4. Преди началото на изпълнението на договора участниците, ангажирани в 
процеса, ще подписват декларация за конфиденциалност и неразгласяване на 
информация, касаеща интересите на Възложителя и/или трети лица.  

 
 
 
Дата: ......................................               ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 
                                                                                         (име и фамилия, подпис и печат)  
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                                                                                                                 Приложение № 4 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

 
Подписаният/ата .................................................................................................................. 
(трите имена) 
данни по документ за самоличност 
..............................................................................................................................................., 
 
……………………………………………………………………………………………… 
(длъжност) 
на .........................................................................................................................................., 
(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет …… 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
 

1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна 
част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, 
да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговски тайни. 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, 
освен в предвидените от закона случаи. 

 
 
 
  
  
  
 
Дата: ..................................                     ДЕКЛАРАТОР: ............................................. 
                                                                                          (име и фамилия, подпис и печат)  
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                                                                                Приложение № 5 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 
 
Подписаният …............................................................................................................. 
(трите имена) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
(данни по документ за самоличност) 
 
в качеството си на   
 
….………..…………………………………….………………………… 
(длъжност) 
 
на участник:  
 
…………………………………………………………………………………… 
(наименование на участника) 
 
 
                                        ДЕКЛАРИРАМ: 
  

Съгласен съм с проекта на договор в обществена поръчка с предмет: ….. 
 
 
 
 
Дата: ..................................                     ДЕКЛАРАТОР: ............................................. 
                                                                                          (име и фамилия, подпис и печат)  
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                                                                          Приложение № 6 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 
 
Подписаният …............................................................................................................. 
(трите имена) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
(данни по документ за самоличност) 
 
в качеството си на   
 
….………..…………………………………….………………………… 
(длъжност) 
 
на участник: 
…………………………………………………………………………………… 
(наименование на участника) 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

 

Срокът на валидност на офертата за участие в обществена поръчка с предмет: 

……е... дни. 

 
 
 
 
 
 
Дата: ..................................                     ДЕКЛАРАТОР: ............................................. 
                                                                                          (име и фамилия, подпис и печат)  
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                                                                          Приложение № 7 
 

ДОГОВОР 

 

Днес ……… 2018 г. в гр. София на основание чл. 112 от Закона за 
обществените поръчки, се сключи настоящият договор между: 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000,                     
ул. „Гурко” № 6, Данъчен № 1220120909, БУЛСТАТ 121747864, представлявана от  
 К ристина Хитрова – главен секретар на  Комисията за регулиране 
на съобщенията и Соня Маджарова - Главен счетоводител, в качеството на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и от друга страна 
ROHDE&SCHWARZ – ÖSTERREICH G.M.B.H. (АВСТРИЯ), със седалище                         
гр. София ......, ул. „..................................., представлявано ............... - Управител, в 
качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

като страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ 
 
Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши „Разширяване на 

функционалните възможности на функциониращия в КРС специализиран приложен 
софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1”  в обем и цени, съгласно 
Приложение 1, неразделна част от този договор, както и да осигури техническата му 
поддръжка, съгласно Техническото предложение (Приложение 2) - неразделна част 
от този договор. Разширяването на функционалните възможности включва доставка 
на всички софтуерни модули (опции) R&S Argus V6.1 по работни места, съгласно 
Приложение 1 към договора. 

П. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на 

подписването му. 
(2) Срокът за изпълнение на доставката по чл. 1. е ……. (максимум 60 

(шестдесет)) календарни дни, считано от датата на подписването на договора. 

III. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ  

Чл. 3. Цялостното изпълнение на предмета на договора, посочен в 
Приложение 1 и Приложение 2 се удостоверява с подписването на двустранен 
приемо-предавателен протокол от страна на упълномощени представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след извършване на тест за работоспособност 
на всички работни места (станции). 
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Чл. 4. Доставката следва да се придружава от Техническа документация на 
английски език. 

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора – доставка на софтуерни модули 
(опции) R&S Argus V6.1 е: гр. София, КРС, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 7. 

Чл. 6. При констатиране на липси на модули (опции) на специализирания 
приложен софтуер Argus V6.1 при доставката за някое от работните места, както и 
при установена при теста неработоспособност на станциите се съставя констативен 
протокол, подписан от упълномощените представители на страните. За отстраняване 
на недостатъците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава срок, не по-голям от 14 дни, считано 
от датата на подписване на констативния протокол. След отстраняване на 
недостатъците се подписва окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 3. 

 

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 7. (1) Цената, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, е в размер 
на ………… лв. (……………..лева) с ДДС. Цената включва изпълнението на всички 
етапи и фази на договора и се заплаща по следния начин: 
(2) Възложителят заплаща 100% (сто процента) от цената на договора в срок до 
30 (тридесет) календарни дни от подписване на окончателен двустранен приемо - 
предавателен протокол и представена фактура-оригинал. В случай, че договорът 
не бъде изпълнен, поради обективни причини в срок до 01.10.2018 г., плащането 
се променя както следва: В срок до 15.10.2018 г., изпълнителят следва да 
представи  гаранция за авансово плащане в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 
от ЗОП и при условията на чл. 8-11. Посочената гаранция се освобождава в срок до 5 
(пет) работни дни след подписване на окончателен двустранен приемо - предавателен 
протокол за окончателното приемане на договора. 

Чл. 8. (1) Плащанията на дължимите суми се извършват в лева по следната банкова 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

(2) Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение № 
593/20.07.2016 г. на Министерски съвет и Указание относно прилагането на 
Решение № 593/20.07.2016 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по 
договори на Министъра на финансите. 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 
ПРЕДОСТАВЕНИ  СРЕДСТВА. 

Гаранция за изпълнение 
Чл. 9 При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5%   от стойността на 
Договора без ДДС, а именно .............. (...........) („Гаранцията за изпълнение“), която 
служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
Договора.  
Чл. 10. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този 
Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с 
индексиране на Цената,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме 
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необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора, в срок до три дни от подписването на допълнително 
споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или 
нова застраховка. 

Чл. 11. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата  

се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: Българска народна банка 
BIC:    BNBGBGSD   
IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00 1226 01 
 
Чл. 12. (1) Когато, като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на 
следните изисквания:  

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, 
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор 

 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, 
плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост 
срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13 (1) Когато, като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която 
трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, и до 
30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, както следва: 

 - 10% от гаранцията  изпълнение се освобождават в срок до 5 (пет) работни 
дни от  подписване на окончателния протокол за приемане на дейностите по чл. 6. 
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 - 90% от гаранцията за изпълнение се освобождават в срок до 5 (пет) работни 
дни от изтичане на гаранционното обслужване.  

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора;  
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния 

оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено 
уведомление до застрахователя. 
(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение 
на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване 
на гаранциите. 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от Гаранцията за 
изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по 
Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да 
е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.  

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора  за 
период, по-дълъг от 30  дни след датата на влизане в сила, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
развали Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, когато Изпълнителят е прекратил изпълнението на 
услугите за срок, по-дълъг от един месец, в т.ч. когато Услугите не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му 
в несъстоятелност. 

Чл. 17. В случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил частично от гаранцията за 
изпълнение и Договорът продължава да е в сила, и гаранцията за изпълнение не 
удовлетворява изцяло дължимото към Възложителя обезщетение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава в срок до 30 дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе 
усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави 
документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 
гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора. 
 
Гаранция за авансово платени средства 
19. (1) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при спазване на изискванията 
на чл. 8-11  и следва да  е учредена в срок до 1 декември 2017 г.  
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(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава, както следва: 
  - 100% от гаранцията за авансово плащане се освобождава в срок до 3 (три) 

работни дни от окончателното приемане на предмета на договора - след 
подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол за 
окончателното приемане на предмета на договора, съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП. 
Освобождаването на гаранцията за авансово плащане се извършва при условията на  чл. 
14, ал. 2. 
  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да изпълни предмета на настоящия договор в обем, качество и срок, 

съгласно изискванията на този договор и приложението към него; 
2. Да подпише окончателен приемо-предавателен протокол относно 

изпълнението на задълженията му по този договор. 

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие при извършване на 

доставката; 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставката, когато е налице 

цялостно изпълнение на предмета на договора; 
3.  Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължимото възнаграждение, съгласно чл. 

8 от договора; 
4. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на гаранцията в сроковете по 

чл. 14, ал. 1. 
 
VI.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното  възнаграждение, съгласно             

чл. 8 от договора. 
 

Чл. 23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. Да изпълни дейностите по разширяване на функционалните възможности 

на специализирания приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1. в 
срока посочен в договора, чл. 2, ал. 2. 

2.  Да иска качествено изпълнение.  
 
VII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И СЪПРОВОД  

 Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури тригодишна 
безплатна гаранционна поддръжка на софтуера. Сроковете на гаранционната 
поддръжка започват да текат от подписване на окончателния протокол по чл. 3.  

(2) Безплатната гаранционна поддръжка включва:  
1. Оказване на техническо съдействие в рамките на 72 часа при подаден 

сигнал по e-mail за възникнал проблем в работата на специализирания приложен 
софтуер R&S Argus V6.1. 

(3) Сроковете за реакция посочени в чл. 16, ал. 2, т. 1 и т. 2 започват да текат 
от момента на получаване на съобщение на е-mail ………….. за възникналия 
проблем от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комуникацията се осъществява от лицата 
посочени в чл. 26. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури десетгодишна 
извънгаранционна поддръжка на софтуера. Срокът й започва да тече от изтичане на 
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третата година от срока на гаранционната поддръжка. Извънгаранционната 
поддръжка включва: 

1. Безплатно оказване на техническо съдействие в рамките на 72 часа при 
подаден сигнал по e-mail за възникнал проблем в работата на специализирания 
приложен софтуер R&S Argus V6.1. 

2. (Друго). 
 
VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
 

Чл. 25. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка, равна на 
законната лихва за периода на забавеното плащане. 
 
Чл. 26. (1) При забавено изпълнение по чл. 2, ал. 2 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка в размер на 0, 5 % от цената на договора за всеки просрочен ден, 
но не повече от 20 % от цената по договора.  

(2) В случаите на констатирани с протокол недостатъци, неустойката по чл. 
26, ал. 1 се дължи след изтичане на срока по чл. 6. 

(3) При неизпълнение на гаранционните условия съгласно чл. 24, ал. 1 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от цената на договора за всеки 
ден, но не повече от 5 % от цената по договора. 

 
Чл. 27. При пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка 
в размер на 20 % от цената по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
едностранно да развали договора. Към пълно неизпълнение на договора може да се 
приравни и следния случай - Забава на изпълнението по чл. 2, ал. 2  от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 30 (тридесет) работни дни. 
 
Чл. 28. Възложителят може да прихване неустойката по чл. 26 и по чл.27 от 
гаранцията по чл. 9 от договора. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 29. Договорът се прекратява: 
 1.  При изтичане на срока на договора; 
 2.  По взаимно съгласие между страните,  изразено в писмена форма; 
 3.  При  настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, включително 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълнява задълженията си по 
договора, поради оттегляне на предоставените му от Rohde&Schwarz G.m.b.H. & Сo. 
KG (Германия) - принципал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изключителни права или 
вследствие на промяна в нормативната уредба; 
 4.  В случай на оттегляне на правата, предоставени от Rohde & Schwarz 
G.m.b.H. & Сo. KG (Германия) - принципал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Възложителят 
задържа гаранцията за изпълнение на договора, посочена в чл. 9. 

 
Чл. 30. Изправната страна може едностранно да развали договора при виновно 
неизпълнение от другата страна, като е длъжна да отправи 7-дневно писмено 
предизвестие до другата страна. 

 
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Чл. 31. Спорни въпроси, възникнали при действието на този договор, се решават по 
пътя на споразумения, а нерешените се отнасят за решаване от компетентния съд. 
 



 32 

Чл. 32. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 

 
Чл. 33. Лицата, отговарящи за изпълнението на договора, в това число и имащи 
право да подписват протоколи във връзка с изпълнението му, както отговарящи за 
времето на гаранционната поддръжка на софтуера, са следните: 

 
1. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Елисавета Соколова - тел. 02/9492912, e-mail: esokolova@crc.bg; 
Рени Цончева - тел. 02/9492951,            e-mail: rtsoncheva@crc.bg; 
Красимир Бошкилов - тел. 02/9492966, e-mail: kbozhkilov@crc.bg; 

 
2.  От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………............... - тел. .................., e-mail: .........................; 
……………………............... - тел. .................., e-mail: .........................; 

 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните, като приложенията са негова неразделна част. 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
Кристина Хитрова        
........................    ………………………….. 
главен секретар         Управител на …. 
 
 
Соня Маджарова 
Главен счетоводител 
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Приложение 1  
 

ОБЕМ И ДЕТАЙЛНИ ЦЕНИ КЪМ ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
„РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

ФУНКЦИОНИРАЩИЯ В КРС СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИЛОЖЕН 
СОФТУЕР ЗА РАДИОМОНИТОРИНГ R&S ARGUS, ВЕРСИЯ 6.1” 

 

Поз. Наименование  бр. Единична цена 
/лв./ 

Обща стойност 
/лв./ 

1.  ЦУС „София 1”  
 

 
 

 
 

1.1.  Basic Module    
1.2.  Interactive Measurement Mode (IMM)    
1.3.  Location Measurement Mode (LMM-BMM)    
1.4.  Automatic Measurement Mode (AMM)    
1.5.  Evaluation Module (EVAL)    
1.6.  Remote Control Interface (RCI)    
1.7.  Audio Record/Replay (ARR)    
1.8.  Geographic Information Software MapView    

1.9.  Spectrum Management Database Interface 
(SMDI)    

2.  ЦУС „София 2”    
2.1.  Basic Module    
2.2.  Interactive Measurement Mode (IMM)    

3.  РУС „София 2”  
 

 
 

 
 

3.1.  Basic Module    
3.2.  Evaluation Module (EVAL)    

4.  РУС „Пловдив 1”    
4.1.  Basic Module    
4.2.  Evaluation Module (EVAL)    

5.  РУС „Бургас 1”    
5.1.  Basic Module    
5.2.  Evaluation Module (EVAL)    

6.  РУС „Варна 1”    
6.1.  Basic Module    
6.2.  Evaluation Module (EVAL)    

7.  РУС „Велико Търново 1”    
7.1.  Basic Module    
7.2.  Evaluation Module (EVAL)    

8.  РУС „Враца 1”    
8.1.  Basic Module    
8.2.  Evaluation Module (EVAL)    

9.  МС „София 1”    
9.1.  Basic Module    
9.2.  Coverage Measurement Mode (CMM)    

10.  МС „София 2”    
10.1.  Basic Module    
10.2.  Coverage Measurement Mode (CMM)    
11.  МС „Пловдив”    
11.1.  Basic Module    
11.2.  Coverage Measurement Mode (CMM)    
12.  МС „Бургас”    
12.1.  Basic Module    
12.2.  Coverage Measurement Mode (CMM)    
13.  МС „Варна”    
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13.1.  Basic Module    
13.2.  Coverage Measurement Mode (CMM)    
14.  МС „Велико Търново 2”    
14.1.  Basic Module    
14.2.  Coverage Measurement Mode (CMM)    
15.  МС „Враца”    

15.1.  Basic Module    
15.2.  Coverage Measurement Mode (CMM)    

 Общо:    
     

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:  

20% ДДС:  

ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:  

 
 

Крайна цена за „РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФУНКЦИОНИРАЩИЯ В КРС СПЕЦИАЛИЗИРАН 

ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР ЗА РАДИОМОНИТОРИНГ R&S ARGUS, ВЕРСИЯ 

6.1”с включено ДДС и всички разходи (командировъчни, транспорт, мита, такси и др.) 

за изпълнение на поръчката е в размер на ……….. 

(………………………………………) лева. 

 

 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
Кристина Хитрова        
........................    ………………………….. 
главен секретар         Управител на …. 
 
 
Соня Маджарова 
Главен счетоводител 
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Приложение 2 
(Техническо предложение на Изпълнителя от процедурата на договаряне) 
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