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ПРОТОКОЛ 

от 24 юли 2018 r. 

относно проведени преговори по процедура чрез до1·ов:аряне без предварително 
обявление за възлагане на обществена поръчка с пр,�дмет: ,,Разширяване на 
функционалните възможности на функциониращия в КРС специализиран 
приложен софтуер за радиомониторинr R&8 Argus, версия 6.1". 

Във връзка с провеждане на процедурата бе назна�::rена комисия в състав: 

Председател: Тинка Капитанова- Главен директор на Главна дирекцю1 
,,Контрол на съобщенията"; 
Членове: 

1. Елисавета Соколова- начWiник на отдел „НСМ НЭJ РЧС", Главна дире1щия
,,Контрол на съобщенията"; 

2. Рени Цончева- нача.тrник на отдел „Контрол на РЧС", Главна дире1щин
,,Контрол на съобщенията"; 

3. Мария Бончева-началник на отдел .,НАПО" в дирекция „Правна";
4. СтефкаДобрева-rлавен юрисконсулт в отден „НАПО", дирекция „Правна"�
5. Доротея Кожухарова- началник на отдел „Бюджет и финанси" в дире1щия

,,ФА.д;'. 
6. Десислава Влаева-главен експерт в отж�л „Наземни неподвижни н

спътникови мрежи" в дирекция „Управлени,;: на рщJ:Иочестотния спеК'rьр". 

На публичното отваряне на офертата, ПJЮЕ,едено на 24.07.2(118 г. от 14 
часа, присъстваха следните представители на уча,:тшщите: Любомир Пиnеров и 
г-н Александър Пьол - упълномощени представители на ROHDE&SCHW AH..Z ·· 
OSTERREICH G.m.b.H (Австрия). 

След попълване на декларации по чл. l ОЭ от Закона за обще<..'Твените 
поръчки бе пристъпено към преглед на постъпилата оферта. 
Офертата съдържаше следните документи: 

1. ,,Документи за подбор",
1.1. Опис на документите, съдържащи с�: в офертата, подписан от 
представляващия участника (в оригинап); 
1.2. Заявление за участие, включващо r<акто минF:мwшо изискуемите докумt:нп1 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, така и други документи, а имt�нно: 
1.2.1. ЕЕДОП. 

2. Съдържание на „Техническо предложение"
2.1. Документ за упълномощаване -2 бр.
2.2. Предложение за изпълнение на поръчката н съответствие с т��хничес�<итt:
спецификации и изискванията на Възложип:ля.

2.3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102. ал.1 от ЗОП;
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2.4. Декларация за съгласие с клаузите на прилшюшия проект на договор . 
2.5. Декларация за срока на валидност на офертатн. 
2.6. Актуални оторизационни писма, удосто.веряшщи следното: 

• Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Со. KG (Гермаияя) е (:обственик н
притежател на авторското право върху продукта -- софтуер R&.S Argus;

• Софтуерът R&S Argus, с всички негови JШЗЛl'Jчни версии, е разработен 11
се предоставя изключително и само от R<Jhde & Schwarz G.п1.Ь.Н. & Со.
KG (Германия);

• Rohde & Schwarz - бsterreich GesшbH (Австрия) е упълномощено да
предлага приложния софтуер за радномониторинr R&S Argus и да
разширява функционалните му възможности на територията на Република
България;

• Експлоатацията на оборудването на Rohde & Schwarz G.rn.b.H. & Со. KCi
(Германия) се поддържа от специализИ'iNШИЯ софтуер f{&S Argпs IJ
съответствие с изискванията на Международнюt съюз по
далекосъобщения (IТU). Използване-ю на с:офтуе!Р за управление от дJ>уп1
доставчици ще доведе до нарушаване на щ�лос1та на изградена1J·а НСМ,
поради невъзможностrа за уnравл �1ше на апаратурата за.
радиомониторинr ( стационарни и мобилни станции за радиомонитор,инr}
на Rohde & Schwarz G.rn.b.H. & Со. КО (Германия), като например
приемници, радиопеJiенrатори, антени и др .;

• Използването на софтуер от други доставчици ще доведе до
невъзможност за свързване и упрwэш:�ние на станциите за
радиомониторинr в обща мрежа, както �· до липса на връ:::ка с б�зата
данни за управление на радиочеt."l'отния сш:1еп,р.

• Не е възможно отделянето на комnо1riентн от t:,истемата, защоrо до,стъ,пы,
до отделните системни хардуерни компон,�нти: (приемници„ nеленrатори,
антени, компаси и други), от системата за радиомониторинг на КРС се
извършва чрез драйвери на специалширан приложен софтуер. R&S Argus
на Rohde & Schwarz GrnbH & Со. KG (Ге:рмания). Специф1f!кацията на
тези драйвери е зашитена със с·ьотвеп1.и·н: права и интелектуална
собственост единствено на Rohde & Schwarz GmbH & Со. KG (Ге:рмания).
Друrн фирми, производителки на подобеЕ род системи нямат достьп до
тези драйвери, без които не е възможно упr:,авлението на а1парnтура на
R&S от специализиран софтуер. произведе1i1 от друг производител, о:вен
R&S Argus. Това гарантира пы1ната оперативна съвместимост и
функционалност на отделните компоненти: (,{ардуерни и софтуерни) от
системата за радиомониторинг, производство на Rohde & ScЬwarz Gшbl-I
& Со. KG (Германия). Разширяванеrо на функционалните възм.ожн,ости
на R&S Argus 6.1, може да бъде изв.ършенс, единствено и само от фирма
Rohde & Schwarz GmbH & Со. KG (Г,ермания), като единствен
производител и собственик на интелек туалните права и тези за
разпространение на софтуера. Няма алтернативен софтуерен заместител
за разширяване на функционалните възможности на изпоJiзва.нат.а верси,1
R&S Argus 6.1 в НСМ на КРС.

• ,,РЕА Трейдинг 2000" ЕООД е било упъшюмощено в периода 2000 г. -·
2010 r. за доставка на апаратура и софту,:р·производство на Itohd.e &
Schwarz G.rn.b.H. & Со. KG (Германия) за територията на. Република
България.

2.7. Ценово предложение - поставено в с,тдел,�н не:�прозрачен запечатан плик е 
надпис �'Предлагани ценови параметри". 
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Комисията по ЗОП констатира, че в срок до 5 работни дни следва да бъдат 
предоставени следните документи: 

1. 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. Документ за актуално състояние на ROHDE&SCHW ARZ - OSTERREICH
G.m.b.H (Австрия).

На проведеното заседание бе разяснено, че дейността на комисията по 
преглед на офертата ще бъде продължена на закрито заседание. 

комисия съгласно 
заповед РД 07-487/24.07.2018 г. упълно ощен лица на 

ROHDE&SCHW ARZ-OSTERREICH 
G.m.b.H (Австрия) .

. .. Елисавета Соколова 
я по заповед РД 07-487/24.07.2018 г . 

.. ...... . . ... Мария Бончева 
(l\tl\�IA.o и ия по заповед РД 07-487/24.07.2018 г. 

тефка Добрева 
ия по заповед РД 07-487/24.07.2018 г. 

слава Влаева 
заповед РД 07-487/24.07.2018 г. 
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