
 

 

К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е   Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

   

                                                             РЕШЕНИЕ № 267 
  

  от  23 юли 2020 г. 

 

         На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и въз основа на доклад с изх. № 15-00-635/15.07.2020 г. и протоколи от 

19.06.2020 г., 29.06.2020 г. и 03.07.2020 г., представени от комисията по чл. 103 от ЗОП, 

назначена със Заповед РД № 07-114/05.06.2020 г. на Председателя на Комисията за 

регулиране на съобщенията, както и цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на процедурата, открита с Решение № 123/26.03.2020 г. на КРС  

                         

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

                                                                     РЕШИ: 
 

             

                      1. Обявява следното класиране на участниците в открита процедура с предмет: 

„Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: 

„Доставка на измервателна апаратура за станция за радиомониторинг от Националната 

система за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка на спектрални анализатори“: 

        

      1.1. По Позиция 1 „Доставка на измервателна апаратура за станция за 

радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“:  

 

1. „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД - с ценово предложение в размер на 

250 000.00 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС и 300 000.00 (триста хиляди) лева с 

ДДС; 

       

      1.2.  По Позиция 2 „Доставка на спектрални анализатори“: 

 

1. „ТЕСТ СОЛЮШЪНС“ ООД - с ценово предложение в размер на 146 900.00 

(сто четиридесет и шест хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 176 280.00 (сто 

седемдесет и шест хиляди двеста и осемдесет) лева с ДДС. 

2. „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД - с ценово предложение в размер на 

159 116.00 (сто петдесет и девет хиляди сто и шестнадесет) лева без ДДС и 190 939.20 

(сто и деветдесет хиляди деветстотин тридесет и девет лв. и двадесет ст.) с ДДС; 

3. „ТЕСТКОМ ЕЛКО“ ООД – с ценово предложение в размер на 159 999.00 (сто 

петдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева без ДДС и 191 998.80 

(сто деветдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет 

стотинки) с ДДС. 

 

                     2. Определя „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за изпълнител по Позиция 1 в открита 

процедура с предмет: „Доставка на измервателна апаратура при следните обособени 

позиции: Позиция 1: „Доставка на измервателна апаратура за станция за 

радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка 

на спектрални анализатори“. 



         3. Определя „ТЕСТ СОЛЮШЪНС“ ООД за изпълнител по Позиция 2 в открита 

процедура с предмет: „Доставка на измервателна апаратура при следните обособени 

позиции: Позиция 1: „Доставка на измервателна апаратура за станция за 

радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка 

на спектрални анализатори“. 

  

       

       Мотиви: Решението се основава на констатациите и мотивите, съдържащи се в 

доклад с изх. № 15-00-635/15.07.2020 г. и протоколи от 19.06.2020 г., 29.06.2020 г. и 

03.07.2020 г. на комисията по чл. 103 от ЗОП, както и цялата документация, събрана в 

хода на провеждането на откритата с Решение № 123/26.03.2020 г. на КРС процедура. 

 

 Електронната преписка в „Профил на купувача“ по обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: 

„Доставка на измервателна апаратура за станция за радиомониторинг от Националната 

система за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка на спектрални анализатори“ е на 

следния електронен адрес: https://crc.bg/bg/statii/1855/dostavka-na-izmervatelna-aparatura-

pri-slednite-obosobeni-pozicii-poziciq-1-dostavka-na-izmervatelna-aparatura-za-stanciq-za-

radiomonitoring-ot-nacionalnata-sistema-za-radiomonitoring-poziciq-2-dostavka-na-

spektralni-analizatori. 

 

 

    Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита 

на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, Република България.  

 

                                   

                                

 

                                 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                            (Иван Димитров) 

 

        

                   С.Д.  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

съгласно заповед № СП-395/07.07.2020г.      (Станислава Йорданова) 

                                 

                                                                 

 

        Директор на дирекция „Правна”: 

                        (Пеньо Пенев) 
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