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УТВЪРЖДАВАМ· 

ДО 

КРИСТИНА ХИТРОВА 

ГЛАВЕН СЕКРЕТ АР НА 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ 

НА СЪОБЩЕНИЯТА 

ДОКЛАД 

от Елисавета Соколова 
председател на комисия, съгласно заповед РД № 07-553/05.1 О.2018г. на Главния секретар на 

КРС 

Относно: Изпълнение на заповед№РД-07-553/05.10.2018г. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХИТРОВА, 

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с 
Решение № 375/05.09.2018г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), със заповед 
РД № 07-553/05.10.2018г. на Главния секретар на КРС беше назначена комисия със задача да 
разгледа и оцени постъпили оферти за избор на изпълнител в процедура публично състезание 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на мониторингова апаратура за 

Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър" в състав: 

Председател: Елисавета Соколова - началник на отдел „НСМ на РЧС", Главна 

дирекция „Контрол на съобщенията"; 

Членове: 
1. Андрей Андреев - младши експерт в отдел „НСМ на РЧС", Главна дирекция „Контрол на
съобщенията";
2. Ангел Ангелов - държавен експерт в отдел „Контрол на РЧС", Главна дирекция „Контрол
на съобщенията";

3. Александър Божков - главен експерт в отдел „Контрол на РЧС", Главна дирекция „Контрол

на съобщенията";

4. Мария Бончева - началник на отдел НАПО, дирекция „Правна";
5. Стефка Добрева- главен юрисконсулт в отдел НАПО, дирекция „Правна";
6. Доротея Кожухарова - началник на отдел „Бюджет и финанси", дирекция ФАД.

След изтичане на крайния срок, определен за получаване на оферти в процедурата

(04.10.2018г.) комисията по ЗОП констатира, че е постъпила една оферта за участие в 
процедурата с вх. № 20-ОО-58/04.10.2018г. от „ИНСТРУМЕНТУМ" ЕООД. Предвид горното и 
на основание чл. 100, ал. 12, т. 1, бе удължен срокът за получаване на оферти по поръчката до 
16.10.2018 г. включително. 



След изтичане на удължения срок и получаване на регистъра с представените оферти, 
комисията констатира, че няма постъпила друга оферта освен тази, на "ИНСТРУМЕНТУМ" 
ЕООД. 

Публичното заседание на комисията по ЗОП се състоя на 17 .10.2018 г. в 10:30 часа в 
сградата на КРС, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, етаж 4 и започна с попълване и подписване 
на декларации по чл. 103 ал. 2 от ЗОП от членовете й. На публичното заседание не 
присъстваха представители на участника. 

Членовете на комисията се увериха, че участникът е представил документите си за 
участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 4 7, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), като офертата е представена в 
запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
,,Предлагани ценови параметри'· с ценово предложение. 

Пликът на участника с надпис: ,,Предлагани ценови параметри'· не беше отворен и бе 
подписан от членовете на Комисията, след което от тяхна страна беше подписано и 
техническото предложение на участниците. 

След извършения формален преглед на офертата и оповестяване на нейното 
съдържание, комисията продължи работа към разглеждането по същество за съответствие на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с поставените от Възложителя изисквания към 
личното състояние и критериите за подбор на участниците. 

При прегледа на офертата бе констатирано следното: 

Заявлението за участие на "ИНСТРУМЕНТУМ" ЕООД с вх. № 20-ОО-58/04.I0.2018г. 
съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи;
2. Попълнен Стандартен образец за единния европейски документ за обществени

поръчки (ЕЕДОП) от управителя на "ИНСТРУМЕНТУМ" ЕООД;
3. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

4. 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;

5. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на основание на чл.
44, ал. 1 от ППЗОП;

6. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;

7. Техническо предложение, попълнено по образец;
8. Ценово предложение-попълнено по образец и поставено в запечатан непрозрачен
плик с надпис: ,,Предлагани ценови параметри".

След извършения преглед на представените документи, комисията достигна до извода, 
че представените от участника в процедурата документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП са в 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени в 
документацията. 

С оглед на горното и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията по чл. 103, ал. 1 
от ЗОП изготви Протокол № 1 за резултатите от дейността си. 

Предвид посоченото, на свое заседание, проведено на 19 октомври 20I 8г., комисията 
пристъпи към преглед на техническото предложение на „ИНСТРУМЕНТУМ" ЕООД. 
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При прегледа на същото, комисията констатира, че то отговаря на законовите 

изисквания и на техническите изисквания на Възложителя, заложени в документацията. 
Във връзка с горното, комисията реши да се пристъпи към отваряне на ценовото 

предложение на участника, при спазване на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

На публичното заседание на комисията, проведено на 26.10.2018г., беше отворена 
ценовата оферта на „ИНСТРУМЕНТУМ" ЕООД. 

Ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката е в размер на: 
233 299.00 лв. без ДДС и 279 958. 80 лв. с ДДС. Прогнозната стойност за изпълнение на 
поръчката е 233 333.00 лв. без ДДС. След извършения преглед на ценовата оферта, комисията 
констатира, че предложената от дружеството цена е в рамките на прогнозната стойност за 
изпълнение на поръчката и че ценовото предложение е попълнено, в съответствие с 
изискванията на Възложителя в документацията. 

В тази връзка и предвид факта, че представената оферта за участие отговаря на законовите 
изисквания и на тези, заложени в документацията от страна на Възложителя, комисията по 

ЗОП предлага изпълнението на поръчката да бъде възложено на „ИНСТРУМЕНТУМ" ЕООД. 

Съгласно разпоредбата на чл. 106 от ЗОП, докладът от работата на комисията се 
представя за утвърждаване на възложителя. 

Предлагаме изготвеният от комисията по ЗОП доклад да бъде утвърден. 

Приложения: 

1. Протокол 1 от работата на комисията;
2. Протокол 2 - разглеждане на техническо предложение;
3. Протокол 3 - отваряне на цена.
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назначена със Заповед № 07-553/05.10.2018г. 
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