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1000 Соф11я, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

1111тер11ет адрес: l1ttp://,v,v,v.aop.bg 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 
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Номер на обявата: [ ] 

Възложител: [Кош1с11я за регуш1ране на съобщенията] 

Поделе1111с (,(огато е прило:жи.дю): [] 

Парт11да в рег11стьра 11а общестnен11те поръ•1ю1: [ 0061 О) 

Адрес: [ул. ,,Гурко" № 6] 

Л11це за контаа.."1' (,wо.же и 11ове'lе от едио лица): [Елисавета Соколова) 

Телефон: [02 9492912) 

E-mail: [ esokolova@crc.bg)

Достъпът до докумс11тацията за 1юръчюпа с огра1111чс11: [] Да [Х] Не

Допътштелна 1111формащ1я може да бъде полу•1е1ш от:

[Х] Горепосоче1юто/11те място/места за ко11такт

[] Друг адрес: (,ноля, noco'leme друг адрес)

Л р11ема11с ш, докумс11т11 и оферти 110 електронен 11ът: [J Да l Х] Не

Обект 118 поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставю1 

[Х] Услуги 
Предмет 1ш 11ор1.•1юпа: [,,Извършва11е на ста11дарте1i ремонт на спе1<Тралс11 а,шлизатор FSH 20" 
за 11ужд1пе ,ш КРС] 

l\ратко 01шса1111е: [Предмет на настоящата поръчка е „Извършва11е на ста11дарте11 ремонт на 
спектрале�1 анализатор FSH 20' '] 

Място 118 11Звър111щше: [rp. София, ул. ,,Гурко" No 6, Ком11сия за регулира�1е ,ш съобще11ията.J 

Обща 11ропюз1ш стоii11ост 1111 поръ•1ката (а .7в .• без ДЦС): l 7583.33] 

Обособен11 поз1щ1ш (1.огато е 11ри.'lожино): [] Да [Х] Не 

Номер на обособената поз11ц11я: [] 

На11ме1юоа1111е: [] 

Проr11озt1а стойност (в лв., без ДДС): [1 
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Забе:1еж·ка: //з110:1зва11111е този разде:1 1110.'lкоиа 11ъ11т. ки.11-01110 са обособет1111е 11озш11111. 

Условия, на конто трябва да отговарят у•шстющ11те (когато е 11ptL'lo.жu.мo): 

о т.ч.: 

Из11скоан11я за ла1•шото състоя1111е: [ ...... ] 

Правоспособност за упраж11ява11е на 11рофес11онал11а дейност: [ ...... ] 

Ико11ом11�1еско 11 ф1111ансово състоян11е: [ ...... ] 

Техн11•1есю1 и профес1101шла111 способност11: [Учаспшк в процедурата може да бъде всяко 
българско 11л11 чуждестранно фюическо или юридическо лице, l<atпo и техни обеди11ения; 
Участ1111кът трябва да има изпълне1111 поне два договора (възлагателни писма/поръчки) през 
последните тр11 год11ни с предмет, еднакъв 11л�1 сходен с тоз11 на настоящата процедура.] 

Информац11я относно запюе1111 поръ•1к11 (когато е 11ptL't0J1CtLнo): 

[] Поръчката е запазена за специализирани прсдnрш1п1я или коопсрацш1 ,ш хора с 

увреждания или за лица, чиято ос,ювна цел е социалното 11нтегриране 1ш хора с 

увреждания или �ia хора в нерав1юстойно положе,н�е 

[J Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване 11а 

защитени работни места 

Крнтер11й за възлагане: 

[] Оптимално съотноше1111с качсство/цс1-ш въз основа 11а: 

[] Цена и качествени показатели 

[] Разход11 и качествени по1<азатели 

[] Ниво на разходите 

[Х] Haii-1111cкa цена 

Показател11 з11 оценка: (,,тля, 11овторете, коштпю 11ъти е 11еобходи.мо) 

Име: 1······1 Тежест: 1 ) 

Срок за полу•1ава11е на оферт11те: 

Дата: (дд/.ш,J. ... ггг) [06.12.2018 г.) Час: (ч•�:мм) [ 17:30] 

Срок 1ш вwшд11ост 11а офертите: 

Дата: (дд/,,�.м!гггг) [06.01.2019 r.] Час: (ч11:мм) [ 17:30] 

Дата 11 час 1111 отваряне 11а оферт1пе: 

Дата: (дд/,щr/гггг) (07.12.2018] Час: (чч:мм) [10:30) 

Място на отвар�ше 1ш офертите: [гр. Софю1, ул. ,,Гурко" № 6) 

И11формац11я от1юс110 средства от Еоропеiiск11я съ�оз: 

Обществената поръч1<а е във връзка с 11рое1<т 11/нлн програма, фю1анс11ра11/а със средства от 
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европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не 

Идентификаuия ва проекта, когато е приложимо:[ ...... ] 

Друга 11нформац11я (когато е 11pi1J1oжi1.,wo): [ ...... ] 

Дата 1ш настоящата обява 

Дата: (дд!.м.м!гггг) r29.11.2018 r.] 

Възложител 

Трите 11мс1ш: (Подпис и пецат) [Кристина Хитрова] 

Длъжност: [Главен секретар на КРС] 
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           КОМИСИЯ  ЗА  РЕГУЛИРАНЕ  НА  СЪОБЩЕНИЯТА 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С 

ПРЕДМЕТ: 

 
 

 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТАНДАРТЕН РЕМОНТ НА СПЕКТРАЛЕН 

АНАЛИЗАТОР МОДЕЛ FSH 20” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2018 г. 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
На основание чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисия за 

регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, открива 

процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: ,,Извършване на 

стандартен ремонт на спектрален анализатор модел FSH20”. 

Възложител по настоящата процедура е Комисията за регулиране на 

съобщенията с адрес: гр. София, ул. ,,Ген. Йосиф В. Гурко” № 6. 

 

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

условия и изисквания, представени в документацията.  

 

Срок и място за получаване на офертите: 

 

Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на 

КРС на адрес: 1000, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, стая 201, в срок до 06.12. 

2018 г.  

В случай, че офертите се подават по пощата, участникът следва да осигури условия 

офертите да постъпят в деловодството на КРС преди крайния срок за подаване на офертите.   

         

Оферти, постъпили след крайния срок няма да бъдат разглеждани от страна на 

Възложителя. 

 

Офертите ще бъдат отворени на 07.12.2018 г. в 10:30 часа на адрес:                          

гр. София,  ул. ,,Ген. Йосиф В. Гурко”№ 6, залата на IV ет.  

 

Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 97, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

Критерият за възлагане обществената поръчка е ,,най-ниска цена”. 

 

Прогнозната стойност на поръчката е 9 100 лв. с ДДС. 

 

За допълнителна информация следва да се обръщате към:   
 

Елисавета Соколова - Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски 

проход” № 69, тел.: 949 2912, e-mail: esokolova@crc.bg;  

Андрей Андреев  - Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски 

проход” № 69, тел.: 949 2947, e-mail: aandreev@crc/bg; 

Димитър Бонев - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 

№ 6,              тел.: 949 2954, e-mail: dbonev@crc.bg.  

mailto:esokolova@crc.bg;
mailto:esokolova@crc.bg;
mailto:dbonev@crc.bg.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящата покана се отнася до провеждане на процедура за избор на 

изпълнител за сключване на договор с предмет: „Извършване на стандартен ремонт на 

спектрален анализатор модел FSH20”. 

1.2. В процедурата може да участва всяко лице, което отговаря на обявените от 

Възложителя условия.  

1.3.  Настоящата покана е публикувана на Профила на купувача на страницата на 

КРС в интернет, съгласно разпоредбите на ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ IІ. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

2.1. Предмет на настоящата процедура е стандартен ремонт на спектрален 

анализатор FSH20 (сериен номер 120753) в сервизен център на производителя 

Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG в Германия. 

2.2. Спектралният анализатор FSH20 се използва  за извършване на  мониторинг и 

контрол  на радиочестотния спектър в КРС, съгласно препоръките на Международния съюз 

по далекосъобщения (ITU-R). 

2.3. Срокът за изпълнение на поръчката е 30 работни дни, считано от датата на 

подписване на договор с участника, избран за изпълнител на поръчката. 

2.4. Гаранционният срок след ремонта на Спектралния анализатор следва да бъде 

минимум 12 месеца, считано от  датата на подписване на приемо-предавателен протокол за 

приключване на дейностите по изпълнение на поръчката. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

ПОРЪЧКАТА 

 

3.1. Определеният за изпълнител участник трябва да осигури извършване на 

стандартен ремонт на спектрален анализатор модел FSH20 в сервизен център на 

производителя Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG (Производителя) в Германия 

3.2.  Стандартният ремонт трябва да  включва следните основни дейности: 

3.2.1. Диагностика на спектрален анализатор модел FSH20, сериен номер 120753; 

3.2.2. Ремонт и/или подмяна (при невъзможност да бъдат ремонтирани) на 

дефектиралите компоненти и блокове с оригинални; 

3.2.3. Инсталиране на най-новите фърмуерни и хардуерни ъпдейти на спектралния 

анализатор; 

3.2.4. Настройка на ремонтирания спектрален анализатор модел FSH20, сериен номер 

120753; 

3.2.5. Цялостно калибриране, съгласно ISO 17025, включително документация на 

тестовите резултати; 
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3.3. Сервизна гаранция от производителя на ремонтирания  спектрален анализатор 

модел FSH20 - 12 (дванадесет) месеца за инсталирани модули, резервни части и извършена 

сервизна дейност; 

3.4. Транспортиране на спектралния анализатор от адрес: КРС, бул. ,,Шипченски 

проход”  № 69, София, България до сервизния център на производителя Rohde&Schwarz 

GmbH&Co.KG (Производителя) в Германия и обратно. 

3.5. Стандартният ремонт трябва да е с фиксирана цена, включваща: 

 всички  дейности по извършване на ремонта: тт. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 и 

всички придружаващи такива; 

 вложени  материали при ремонта; 

 12-месечна гаранция; 

 транспортни разходи, застраховки и други.  

 

РАЗДЕЛ IV.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

4.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

4.2. Участникът трябва да има изпълнени поне два договора (възлагателни 

писма/поръчки) през последните три години с предмет, еднакъв или сходен с този на 

настоящата процедура. 

4.3. Участникът в процедурата трябва да е оторизиран/упълномощен от 

производителя Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG, Германия или негов официален 

представител за сервизиране на подлежащия на  ремонт спектрален анализатор за 

територията на Република България. 

4.4. Условията за рекламация са съгласно договора за възлагане на поръчката. 

 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертата задължително трябва да съдържа: 

5.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

            5.2. Декларация с посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър; 

5.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

5.4. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата; 

5.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона 

за обществените поръчки (Приложение 3); 

5.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 

(Приложение 4); 

5.7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици (Приложение 5); 

5.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка 

с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Приложение 6); 
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  5.9. Декларация по чл. 59 ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(Приложение 7); 

   5.10. Оторизационно писмо, доказващо, че участникът е оторизиран/упълномощен 

от производителя Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG, Германия или негов официален 

представител за сервизиране на техниката за територията на Република България.  

  5.11. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и 

попълнено по образец (Приложение № 1);  

  5.12. Ценово предложение, изготвено съгласно Приложение „Предлагани Ценови 

параметри” (Приложение № 2).  

 

VI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

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

бъдат със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни, който започва да тече 

от крайния срок за подаване на оферти. 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

7.1. Всеки участник може да представи само една оферта по процедурата. 

7.2. Офертата  се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от 

упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с известие за 

доставяне (обратна разписка), или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва 

“Оферта”, посочва името на участника, наименованието на поръчката, адрес и лице за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

7.3. Пликът по предходното изречение съдържа: 

           „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, 

посочени в Раздел V „Съдържание на офертата” от   т. 5.1 – 5.10 и отнасящи се до 

критериите за подбор на участниците; 

             „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото 

предложение (Приложение 1) на участника за изпълнение на обществената поръчка; 

 „Предлагана цена” (Приложение 2), който съдържа ценовото предложение на участника.  

7.4. Офертата задължително се подава на български език. 

7.5. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се 

представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който 

върху копието на документа се съдържа текста „Вярно с оригинала”.  

 

 VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

 

8.1. Назначената от Възложителя комисия разглежда постъпилите оферти по реда 

на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

8.2. Офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и са допуснати 

до разглеждане, ще се оценяват въз основа на показател „най-ниска  цена”.    Участникът, 

предложил най-ниска цена, се класира на първо място. При наличие на участници с еднаква 

цена в две или повече оферти се тегли жребий по реда, регламентиран в ЗОП. 
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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:  

 

„Извършване на стандартен ремонт на спектрален анализатор FSH20” 

 

   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 ремонт на спектрален анализатор модел FSH20, в сервизен 

център на производителя Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG, Германия ..…………     , съгласно 

техническите изисквания посочени в документацията. 

     2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ………… (не повече от 30 работни  

дни, считано от датата на подписване на договора). 

     3. Всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 

     4. Офертата ни е валидна …….. (не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни), считано 

от крайния срок за подаване на оферти. 

     5.  Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, 

както и дела на тяхното участие, като изискванията към тях ще бъдат съобразно дела на 

тяхното участие. 

       

 

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

              (подпис, печат) 
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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:  

 

„Извършване на стандартен ремонт на спектрален анализатор модел FSH20” 

 

 

     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: ………………………………………………………………………………….. 

 

След запознаване с документацията за участие в процедура с предмет:                 

„Извършване  на стандартен ремонт на спектрален анализатор модел FSH20”, 

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия: 

 

1. Цената на предложения стандартен ремонт  на спектрален анализатор модел 

FSH20 е, както следва: 

 

 

 

 

№ Наименование Модел 

Количе

ство 

(брой) 

Ед. цена 

без 

ДДС(лв.) 

Обща стойност 

с ДДС (лв.) 
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2. Общата цена за ремонт на спектрален анализатор модел FSH20, включваща: 

 

 всички  дейности по извършване на стандартния ремонт: т. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 

3.2.4, 3.2.5 и всички придружаващи такива; 

 всички вложени материали при ремонта; 

 12-месечна гаранция; 

 транспортни разходи, застраховки и други.  

 

е .................. (...................) лева без ДДС       

            с думи 
 

     и ................. (….............) лева с включен  ДДС. 
        с думи   

 

3. Плащането на цената се извършва по следния начин:  

 

             - 100 % от цената се заплаща авансово  , в срок до 10 (десет) работни дни от датата 

на подписване на настоящия договор, срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура- 

оригинал и учредена гаранция за стойността на авансовото плащане; 

 

Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката, 

включително транспорт, застраховки и други.  

 

 

 

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

                                                                                                                  (подпис, печат) 

 

 

 

 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Спектрален анализатор 

сер. № 120753 

FSH20 1 
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 Приложение № 3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я    
                           

 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 

Долуподписаният /-ната/           

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда 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. 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, 

в друга държава членка или трета страна. 

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т. 1 

или т. 2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран. 

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

(невярното се зачертава ) 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност 

по чл. 313 от НК. 
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   г.      Декларатор:     

 

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП и от реабилитирани лица.  

 

 

 

Приложение № 4 

      

                                                
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

 

Долуподписаният /-ната/           

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

 

       Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Участникът, който представлявам:  

- 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 кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила; 

- няма 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 и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 



Стр. 12/22 

 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

 ( невярното се зачертава) 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят 

участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, 

технически способности и квалификация, когато е приложимо). 

4. Участникът, който представлявам, е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 

способности и квалификация, когато е приложимо) 

 Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

представяне на неверни данни.  

 

   г.      Декларатор:     

 

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат 

самостоятелно да представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
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Приложение 5 

                                            

                   

Д Е К Л А Р А Ц И Я              

 

 

 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

 

 

Долуподписаният/та/…........................................................................................ (три имена) с 

адрес …...................................................................................................................................... 

в качеството ми на (длъжност, или друго качество) ............................................. на 

(наименование на участника) ............................................с ЕИК …............................., със 

седалище и адрес на управление ….................................................................................., във 

връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на стандартен ремонт на 

спектрален анализатор модел FSH20” 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

 

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно: ................................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: 

.....................................................................................................................................  

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 
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3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

 

Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

........................ 2018 г.     Декларатор: ......................... 

дата на подписване     име, фамилия и подпис 

 

Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация. 
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко 

едно от тях. 

В случай, че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 

представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя. 

 

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 

По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „юрисдикции 

с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от 

допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 

По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим" са: 

1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.); 

Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на 

Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); Вирджинските 

острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); 

Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; Каймановите острови (брит.); 

Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество Лихтенщайн; 

Република Малдиви; Република Маршалски острови; Република Мавриций; Княжество 

Монако; Монсерат, остров (брит.); Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република 

Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и 

Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република Панама; Независима 

държава Самоа; Република Сан Марино; Република Сейшели; Соломоновите острови; 

Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; 

Фолкландските острови (брит.); Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), 

или 

2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за 

избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият подоходен или корпоративен 

данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е 

реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или 

корпоративния данък върху тези доходи в Република България. 
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 „Свързани лица” 

 По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

„свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на 

Търговския закон (ТЗ). 

 По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 

 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с 

право на глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола 

или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, 

различни от обичайните. 
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Приложение № 6 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ    

за липса на свързаност  с друг участник  

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 

 

 

 

 

Долуподписаният/ната  ..........................., в качеството ми на .............................. 

(посочва се съответното качество на лицето, ……………….......…................… (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на стандартен ремонт на спектрален 

анализатор FSH20’’ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

            Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

            Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 

възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка. 

 

 

 

            Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни 

данни.              
 

 

 

 

 

Дата ……………… 2018 г.                                                ДЕКЛАРАТОР:         

гр. ……………………..                                                                    /трите имена, подпис/ 
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Приложение № 7   

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ                    

 

 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

Долуподписаният/ата ................................................................................................................,  

  (собствено, бащино и фамилно име) 

в качеството си на ............................................., на ................................................................., 

   (длъжност)   (наименование на участника) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ ................................................... - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Извършване на стандартен ремонт на спектрален 

анализатор FSH20” 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

Действителен собственик по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, на горепосоченото 

юридическо лице е .................................................................. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

Дата: ...................2018 г.     Име и фамилия: ......................... 

Подпис и печат: ......................... 
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 Приложение № 8 

          (Образец) 

 

Проект 

 

Д О Г О В О Р 

 

Днес, ………. 2018 г. в гр. София, между: 

 

 1. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000,                 

ул. „Гурко” № 6, БУЛСТАТ: 121747864, представлявана от Кристина Хитрова – Главен 

секретар на Комисия за регулиране на съобщенията и Соня Маджарова – главен 

счетоводител, наричана накратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и 

 

 2. …………….. представлявано от …………. на длъжност …………, наричано 

накратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, 

се състави и подписа настоящия  договор за следното: 
 

І. Предмет на договора 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

определено в договора възнаграждение „Извършване на стандартен ремонт на спектрален 

анализатор модел FSH20” (Ремонтът), подробно описан в Приложение № 1 (Техническо 

предложение) към договора. 
 1.2. Настоящият  договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 

ІІ. Цени 

 

 2.1. Общата цена за стандартния ремонт  е в размер на …….. (……….) лева, с 

включен ДДС, детайлно описана  описан  в Приложение № 2. Ценово предложение  към 

договора. 

2.2. Единичните цени, посочени в Приложение № 2 към договора, са неизменни за 

срока на действие на договора и включват всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 

 

ІІІ. Условия и начин на плащане 
 

3.1. За Ремонта, описан по вид и дейности в Приложение № 1 към договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение по т. 2.1 от договора.   

3.2. Плащането към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извърши чрез банков превод по следната 

банкова сметка: ………………………… 

3.3.  Плащането на цената се извършва по следния начин:  

 

            - 100 % от цената – се заплаща авансово  , в срок до 10 (десет) работни дни от датата 

на подписване на настоящия договор, срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура 

оригинал и учредена гаранция за стойността на авансовото плащане;   

 

 



Стр. 19/22 

 

 

 

 

ІV. Срок и условия на доставка 

 

4.1. Срокът за изпълнение на предмета на договора е ……. (до 30 работни дни), 

считано от датата на подписване на настоящия договор. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след извършване на ремонта да достави 

спектралния анализатор, посочен в Приложение № 1 към договора, на адрес:  гр. София, 

бул. ,,Шипченски проход”  № 69. 

 4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършения ремонт, съгласно  

Приложение № 1 и тест за работоспособност на спектралния анализатор с  подписване на 

приемо-предавателен протокол за приключване на дейностите по изпълнение на поръчката 

от упълномощени представители на страните. 

 4.4. Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по точка 4.3 от 

договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството на дейностите по 

ремонта на оборудването. 

4.5. В случай, че при приемането на ремонта бъдат констатирани липси, 

несъответствия или явни недостатъци, те се отбелязват в констативен протокол.  

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка в 20 - дневен срок, считано от датата 

на подписване на констативния протокол  да отстрани констатираните несъответствия по    

т. 4.5 от договора. 

4.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация относно качеството на ремонта в 

рамките на гаранционния срок.  

 

V. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонта на спектралния анализатор,  

описан в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор. 

 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде спектралния анализатор на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени 

представители на двете страни след извършване на теста, съгласно т. 4.3. 

Упълномощени лица по договора са следните: 

 

1. За Комисията за регулиране на съобщенията: 

…………………………………. 

2. За Изпълнителя: 

…………………………………. 

…………………………………. 

 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 

съдействие за добросъвестното и срочно изпълнение на предмета на договора. 
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 5.4. За изпълнение предмета на договора, описано в Приложение № 1, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в договора възнаграждение по 

определения в Раздел ІІ и ІІІ от договора размер и начин. 

 5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване при 

условията и в сроковете по Раздел VІІ от договора.  

 

VІ. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение в срока и при условията на настоящия договор. 

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за добросъвестно и точно изпълнение на договора. 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме извършената работа, ако 

установи несъответствие на изпълнените дейности по отношение на доставения спектрален 

анализатор с уговореното в т. 1.1 от договора. 

 

 

 

VІІ. Гаранционни условия 

 

 7.1. Гаранционният срок след ремонта на оборудването е………(минимум 12 

месеца), считано от  датата на подписване на приемо-предавателен протокол по т. 4.3.  

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстранява възникнали 

дефекти във връзка с извършения ремонт  на спектрален анализатор в рамките  на 

гаранционния срок. Всички преки и съпътстващи разходи, свързани с дейностите по 

изпълнение на гаранционното обслужване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 7.3. В случаите по т. 7.2., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс: ………, E-mail: ……….. или на следния адрес: ………… за 

наличието и характера на повредата.  

7.4.  Времето за реакция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на писмена заявка от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 2 работни дни. 

7.5. Ремонтът на спектралния анализатор в рамките на гаранционния срок се 

извършва от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

 

VІІI. Отговорности и неустойки 

 

 8.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задълженията си в сроковете за 

изпълнение на договора, същият дължи неустойки в следните размери: 

- 0,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден за първите 20 (двадесет) 

дни на забавата; 

- 1 % от стойността на договора за всеки следващ просрочен ден. 
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8.2. Общата стойност на неустойките, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не може да 

надвишава стойността на договора. 

8.3. При забавено плащане на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на законната лихва, но не повече от стойността на договора. 

 8.4. При забавено изпълнение на задълженията по договора с повече от 30 (тридесет 

дни), изправната страна има право да прекрати договора. 

 8.5. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

8.6. В  случай  на забава за отстраняване  на повреда в предвидените гаранционни 

срокове,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 % от цената на повредената 

техника, за всеки просрочен ден, но не повече от 3% от нея. 

 

IХ. Преминаване на риска 

 

 9.1. Рискът от погиване на оборудването преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол по т. 4.3 от 

договора. 

 

Х. Прекратяване на договора 

 

 10.1. Настоящият договор се прекратява: 

10.1.1. с изпълнение предмета на договора; 

10.1.2. при виновно неизпълнение на някоя от клаузите на договора с едностранно 

7-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната. 

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор с 10-дневно писмено 

предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни своите задължения.  

 

ХІ. Общи разпоредби 

 

11.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 

настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие от 

компетентния съд. 

11.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 

разпоредбите на действащото българско законодателство. 

11.3. Неразделна част от този договор е Приложение № 1.  

 

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

всяка от страните. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

Кристина Хитрова ………………….. 

Главен секретар на КРС      Управител 

 

 

Соня Маджарова 

Главен счетоводител 
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