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КРИСТИНА ХИТРОВА 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА 

.IF� (n}.-/tJSЗ 
;( у. tfl-ff _ / 8 

ДОКЛАД 

от Тинка Капитанова 
Председател на ко:Миси5.·, 

съгласно Заповед РД № 07-487/24.07.2018 г. 

Относно: Провеждане на процедура на договаряне в изт,шtенuе 1-1а запоеед РД No 07-487; 
24.07.2018 г. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХИТРОВА, 

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ю"в вр·,,:чса 
с Решение № 236/21.06.2018 г. на Комисията за регулиране на съобщенияТ3. {КРС>, за 
провеждане на процедура на договаряне без предварително обявленJilе с пред•11ст: 
,,Разширяване на функционалните възмо;жности 11а фун7<:цит-тращия в 1t'PC 
специш�изиран прило;жен софтуер за радио:монитори.ч�: Я&S A,·gus, eevcuя 6. Г, съ;:; 
Заповед РД № 07-487/24.07.2018 г. беше назначена комис-ия в състав: 

Председател: Тинка Капитанова - Главен директор на Главна дирекция ,.Контрот на 
съобщенията"; 
Членове: 

1. Елисавета Соколова - нача.1ник на отдел „HCJVf :0ra РЧС" в Главна днре,ция
,,Контрол на съобщенията"; 

2. Рени Цончева - началник на отдел „Контрол на РЧС'" в Главна диреrс.r.ия ,J(о1грол
на съобщенията"; 

3. Мария Бончева - началник на отдел „НАПО" в дир(:RЦИЯ „Праnн:,1"·
4. Стефка Добрева - главен юрисконсулт в отдел „нл:по··· в дирекция . .Лршшгt":
5. Доротея Кожухарова - началник на отдел „Бюджет и финанси'· в дирещия ,.ФAJJ '.
6. Десислава Влаева-главен експерт в отдел „На.·ю:мни неподвиж:-1и и сnъп-1и1·ов'1

мрежи" в дирекция „Управление на радиочестотния спекг:,р". 

Комисията проведе свое първо заседание на 24.07. 20 l 8 r. от 14:{)О часа .. '> r: rр;:1.цата 
на КРС, гр. София, ул. ,,ген. Йосиф В. Гурко" J{o 6, ·���- 4. Н,. пюовецr::1-юто ·ч:1юеданРе 
комисията констатира, че е подадена оферr.а от ROНDE&SCГVv' лll�.:l ·· бSTE!<:.R[ са

G.m.b.Н (Австрия).



На публичното отваряне на офертата присъстваха следните представители на 
1 

участника: г-н Любомир Пиперов и г-н Александър Пьол - упълномощени прещставители 
на Rohde&Schwarz -бsterreich G.m.b.H. (Австрия). 

След попълване на декларации по чл. 103 от ЗОП от членовете на назначената 
комисия, бе пристъпено към преглед на постъпилата оферта от Rohde&ScЬwa1·z -
бsterreich G.m.b.H. (Австрия). 

Офертата съдържа следните документи: 

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 

2. Съдържание на „Техническо предложение"

2.1. Документ за упълномощаване -2 бр.

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на Възложителя.

2.3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП;

2.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

2.5. Декларация за срока на валидност на офертата.
2.6. Актуални оторизационни писма, удостоверяващи следното:

• Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Со. KG (Германия) е 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 Rol1de & Schwarz G.m.b.H. & Со. KG
(Германия);

• Rohde & Schwarz - бsterreich GesmbH (Австрия) е упълномощено да предлага
приложния софтуер за радиомониторинг F�BiS Argus и да разширява
функционалните му възможности на територията ::.i:a Република България;

• Експлоатацията на оборудването на Rohde & Schvvarz G.m.b.Н. & Со. KG
(Германия) се поддържа от специализирания софтуер R&S Argus .в съответствие с
изискванията на Международния съюз по далекосьобщения (IТU). 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. & Со. 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 управлени,� на радиочестотния спектър.

• Не е възможно отделянето на компоненти от сис:темата, защото достъпът до
отделните системни хардуерни компоненти (п1Jиемници, пеленгатори, антени,
компаси и други), от системата за радиомониторивг на КРС се извършва чрез
драйвери на специализиран приложен софтуер H .. &S Argus на Rol1de & Schwarz
GmbH & Со. KG (Германия). Спецификацията на тези драйвери е защитена със
съответните права и интелектуална собственост единствено на Rohde & Sch,Narz
GmbH & Со. KG (Германия). Други фирми, щю;_;,1зводителки на подобен род
системи нямат достъп до тези драйвери, без коию не е възможно управлението на
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апаратура на R&S от сш;циализиран софтуер, произведен от друг производител, 
освен R&S Argus. Това гарантира пълната оперативна съвместимост и 
функционалност на отделните компоненти (хардуерни и софтуерни) от системата 
за радиомониторинг, производство на Rohde & Schwarz GmbH & Со. KG 
(Германия). Разширяването на функционалните възможности на R.&S Ar1�us 6.1, 
може да бъде извършено единствено и само от ф1-�рма Rohde & Scl1warz GmbH &
Со. 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 Rol1de & Sch,Narz
G.m.b.H. & Со. KG (Германия) за територията на Ре,публика България.

2.7. Ценово предложение - поставено в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". 

След преглед на постъпилата оферта комисията по ЗОП констатира, че е 
необходимо в срок до 5 работни дни да бъдат предоставени допълнително · следните 
документи: 

1. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната �::реда, закрила на заетостта и условията
на труд;

2. Документ за актуално състояние на ROHDE&SCHW ARZ - OSTERFШICH <J.m.b.H
(Австрия).

От проведената среща бе съставен двустранен 1µотокол, който бе подписан от
представителите на ROHDE&SCHWARZ - OSTERREICH Ci.m.b.H (Австрия) и от страна 
на членовете на комисията по ЗОП. 

На 31.07.2018 г. бе проведено закрито заседа:::111е на комисията, на което бе 
констатирано, че исканите документи са постъпили в определения срок - писмо вх. No 20-
00-49/25 .07.2018 г. (Приложение 2).

След окончателен преглед на офертата комисията констатира, Ч(;: участникът е 
представил всички необходими документи, съгласно изи,жванията на Възложитепя и на 
ЗОП. Комисията извърши детайлен преглед на посгъпилото техническо и ценово 
предложение от офертата. 

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката е попълнено съгласно 
изискванията на Възложителя, като общата цена е в размер на 458 200 (четиристотин 
петдесет и осем хиляди и двеста) лв. без ДДС и 549 84() (ш�тстотин четиридесет и девет 
хиляди осемстотин и четиридесет ) лв. с ДДС. 

Съгласно изискванията .на чл. 233 от ЗОП Агенuията по обществени поръчки е 
извършила външен контрол върху процедурата, като е издала становище за 
законосъобразност, което е публикувано в регистъра на общ(::ствените поръчки. 

С оглед горното комисията счита, че са изпълЕени всички условия посочени в 
документацията и ЗОП. 

Съгласно разпоредбата на чл. 106 от ЗОП, докладът от работата на комисията се 
представя за утвърждаване на Възложителя. В т&.зи връзка, предлагаме изготвеният от 
комисията по ЗОП, назначена със Заповед РД No 07-487/24.07.2018 г .. , доклад да бъде 
утвърден. След утвърждаването, докладът ще бъде вне,.::ен за разглеждане на редовно 
заседание на КРС с оглед приемане на решение за избор на Изпълнител и сключване на 
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договор с предмет: ,,Разширяван� 'на функционалните възможности на фун·щио1-шращия в 
КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argt1s, веосня 6. J '' с 
Rohde&Schwarz - бsterreich G.m.b.H. (Австрия). 

Приложения: 
1. Протокол от 24.07.2018 г. от работата на комисшпа по ЗОП.
2. Писмо вх. № 20-ОО-49/25.017.2018 r.
3. Становище на АОП.
4. Заповед РД № 07-487/24.07.2018 г.

рия Бончева 
я о заповед РД 07-487/24.0-7.2018 r. 

....... Ст фка Добрева 
о заповед РД 07-487/24.07.2018 г . 

. .... ... .. Д ротея Кожухарова 
по заповед РД 07-07-487/24.07.2018 г. 
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