КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ПОКАНА
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ОГЛЕД СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Ви кани да
представите оферта за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет:
„Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС”.
Възложител по настоящата поръчка е Комисията за регулиране на съобщенията с адрес: 1000,
гр.София, ул.„Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
Прогнозната стойност на поръчката е 29 846,20 лв., без включен ДДС.
Източник на финансиране: Финансовите средства за изпълнение на поръчката се осигуряват от
бюджета на КРС.
Участникът следва да прегледа и да се съобрази с всички указания, условия и изисквания,
представени в поканата.
Срок и място за подаване на офертата:
Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на
съобщенията (КРС/Възложител) на адрес: 1000, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, стая
201, в срок до 19.11.2018 г.
За допълнителна информация следва да се обръщате към:
Златка Асенова, КРС - тел.: 02/9492722, e-mail: zasenova@crc.bg
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящата покана е изготвена на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП и се изпраща до
„ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ, във връзка с
провеждане на процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет:
„Актуализация на стандартен базов софтуер на Oracle за нуждите на КРС”.
Възложителят изпраща настоящата покана до горепосоченото дружество, тъй като възлагането
на поръчката на друго лице е невъзможно, поради наличие на права на интелектуална
собственост.
Между Комисията за регулиране на съобщенията и „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП
ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ са сключени договори с изх. № 03-08-124/30.12.2003 г. и
изх. № 03-08-100/22.12.2009 г. с предмет: aктуализация на лицензиран софтуер на Oracle. По
силата на тези договори на КРС е предоставено правото да ползва лицензирани продукти на
ОРАКЪЛ, собственост на фирма ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН, надлежно учредено и действащо
съгласно законите на Ирландия.
В договор с изх. № 03-08-100/ 22.12.2009 г. е регламентирано, че имуществените права и правата
на интелектуална собственост върху продуктите, разработени от фирмата са собственост на
принципала ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН и КРС не може да предоставя по никакъв начин
програмите и материалите, получени от ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН на трети лица. „ОРАКЪЛ
ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД” КЧТ е оторизирана от ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН да
извършва стандартна техническа поддръжка на ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН, за територията на
Република България и няма трети лица, които да притежават лиценз или упълномощаване за
предоставяне на тази поддръжка на територията на страната.
Забележка: Поради отпадане на необходимостта от използването на лицензите, закупени по
договор с изх. № 03-08-124/30.12.2003 г., считано от 01.02.2019 г. няма да има нужда от
тяхното актуализиране, затова същите не са включени в поканата.
2. Настоящата покана е публикувана на Профила на купувача на страницата на КРС в интернет,
съгласно разпоредбите на ЗОП.
IІ. ОПИСАНИЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
УЧАСТНИКА:
1. Поръчката се състои в абонамента поддръжка на лицензирания софтуер на Oracle, която дава
достъп до новите версии и корекции (update) на закупените от КРС Oracle продукти, които
осигуряват:
• Увеличаване на стабилността системата „Лицензиране и регистри”, ползваща Oracle и
елиминиране на технически проблеми;
• Увеличаване на функционалността и нивото на използваемост на информационните системи
ползващи Oracle;
• Достъп до бюлетини, свързани с техническото поддържане и програмни допълнения, които се
разпространяват чрез пакети от компакт-дискове или чрез презапис от OracleMetaLink в рамките на
абонаментния период;
2.Мястото на изпълнение на поръчката е гр.София, сградата на КРС, ул.„Ген. Йосиф В.Гурко” № 6.
III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:
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№
1.

Продукт
Oracle Database Enterprise
Edition- Processor Perpetual

Брой

Вид/тип на
лиценза
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FULL USE

Валидност на лиценза от/до:
от 01.02.2019 г. до 31 януари 2020 г.

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата задължително трябва да съдържа:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Декларация с посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър;
3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
4. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата;
5. Декларация с посочен срок на изпълнение на договора;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените
поръчки (Приложение 3);
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.- 3-5 от ЗОП (Приложение 4);
8. Актуално оторизационно писмо от ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН, че „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ
ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ извършва стандартна техническа поддръжка на
ОРАКЪЛ на територията на Република България, както и това, че в Република България няма трети
лица, които притежават лиценз или упълномощаване за предоставяне на техническа поддръжка на
ОРАКЪЛ;
9. Декларация 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- по образец, съгласно Приложение 5
10. Декларация по по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари -по образец,
съгласно Приложение 6
11. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по образец
(Приложение № 1);
12. Ценово предложение, изготвено съгласно Приложение „Предлагани Ценови параметри”
(Приложение № 2);
13.Нотариално заверено пълномощно при наличието на представителство.
V. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Офертата, която ще бъде представена, трябва да бъде със срок на валидност най-малко 120 (сто и
двадесет) дни, който започва да тече от датата на отварянето й от Възложителя.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от
него представител-лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. 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.
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2. Всички документи, приложени към офертата следва да бъдат предоставени на български език.
Моля, да имате предвид лимитираните средства по бюджета на КРС, относно разходването на
финансови средства за доставки и услуги с оглед разпоредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България.
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Приложение 1
Образец на оферта
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС”.
Настоящото предложение е подадено от:
…………………………………………………………………..………………………………………
/наименование на участника, ЕИК/
Представлявано от:
…………………………………………………………………..…………………………………
/трите имена/
В качеството му на:
…………………………………………………………………..………………………………………
………………
/длъжност/
Адрес на участника:
…………………………………………………………………..………………………………………
………………
/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./
Телефон/факс:
……………………………………………………………………………………..……………….
e-mail: ……………………………………………………………………………
1. Предлагаме да извършим абонамента поддръжка на лицензирания софтуер на Oracle в КРС
за срок от 01.02.2019 г. до 31.01.2020 г.
2. С настоящото предложение потвърждаваме, че приемаме изцяло, без резерви или
ограничения, в тяхната цялост условията на настоящата поръчка.
3. Мястото на изпълнение на поръчката е: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
4. Декларираме, че ще осигурим оборудването, необходимо за изпълнение на дейностите по
поръчката.
5. Всички разходи, свързани с изпълнението на договора, са за сметка на Изпълнителя.
6.
Предлагаме
следните
допълнителни
услуги
(ако
има
такива)
……………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Дата: ……………….. 2018 г.
……………………..…………..

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
(подпис, печат)
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Приложение № 2
Образец на оферта
ОФЕРТА
ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС”
Настоящото предложение е подадено от:
…………………………………………………………………………..………………………………
/наименование на участника, ЕИК/
Представлявано от:
…………………………………………………………………………..………………………………
/трите имена/
В качеството му на:
…………………………………………………………………………..………………………………
/длъжност/
Адрес на участника:
…………………………………………………………………………..………………………………
/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./
Телефон/факс:
……………………………………………..……………………………………………………….
e-mail:
……………………………………………………..……………………………………………………
1. Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС” предлагаме цена за
изпълнение, както следва:
Обща цена ………………..лв. без ДДС
Обща цена ………………..лв. с ДДС
2. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
Дата: ……………….. 2018 г.
……………………..…………..

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
(подпис, печат)
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Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
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.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл.313 от НК.
г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП и от реабилитирани
лица.
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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,
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
самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
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може/могат

Приложение 5 Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
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/…........................................................................................
имена),

(три

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: „Актуализация на лицензиран софтуер
на Oracle за нуждите на КРС“
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.
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.
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4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр. ......................
Дата: ............ 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис и печат)

Забележки: 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), с
изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
По смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен
режим” са държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, и не
обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от
15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното
облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните
последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:
а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между
Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или
многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република
България или Европейския съюз и съответната държава/територия;
б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане
между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно
или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или
Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия
отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;
в) 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.
Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на
финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите и се обнародва в „Държавен вестник”.

10

Приложение 6 Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/та/…........................................................................................ (три имена),
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: „Актуализация на лицензиран софтуер
на Oracle за нуждите на КРС”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Действителен собственик на посоченото юридическо лице по смисъла на § 2, ал. 1 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари е .............................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

гр. ......................
Дата: ............ 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:
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(подпис и печат)

