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ПОКАНА 
за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от  

Закона за обществените поръчки 

На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. Условия за провеждане на обществената поръчка. 

1.1. Предметът е доставка на „Декодери и антени за приемане на цифрова телевизия”. 

1.2. Място на изпълнение: гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34 – Съвместно 

командване на силите. 

1.3. Срок за изпълнение на доставката: не по-късно от 20 (двадесет) календарни дни от 

датата на сключване на договора  

1.4. Критерий за възлагане на обществената поръчка по т. 1.1. е  „най-ниска предложена  

цена”. 

1.5. Срок на валидност на офертите – не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни от 

датата на представянето им в Съвместното командване на силите. 

1.6. Начин на плащане – плащането ще се извършва по банков път в срок до 30 (тридесет) 

дни след представяне на следните редовно оформени документи за плащане:  

 фактура (оригинал); 

 двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката; 

 акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова разписка; 

 протокол за оценка на качеството/съответствието, 

подписани от представител на изпълнителя и на заявителя. 

1.7. Срок за получаване  на офертите – до 16.00 ч. на 23.10.2013г. 

1.8. Състав и описание на доставката: 

 1.8.1. Декодер за приемане на цифрова телевизия – общо 141 бр.; 

1.8.2. Външна антена за приемане на цифрова телевизия – общо 141 бр. 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: 

2.1. Технически изисквания към декодер за приемане на цифрова телевизия: 

2.1.1.Поддръжка на Full HD 1080p през HDMI; 

2.1.2.Поддръжка на стандарт DVB-T MPEG4; 

2.1.3.MPEG Layer 1 & 2 , MP3 и Dolby Digital аудио декодиране; 

2.1.4.RF модулатор за свързване към допълнителен телевизионен приемник; 

2.1.5.Вграден високоскоростен USB 2.0 слот; 

2.1.6.Възможност за запаметяване на 100 програми; 

2.1.7.Електронен справочник за програмите; 

2.1.8.Поддръжка на многоезичен Телетекст и субтитри; 

2.1.9.Поддръжка на режим на екрана 4:3 и 16:9; 

2.1.10.Автоматично и ръчно сканиране на канали; 

2.1.11.Конектори: ANT IN, TO TV,  Модулатор изход ,S/PDIF коаксиален, HDMI, TV SCART, 

3 RCA (Звук Л&Д и Видео), USB порт; 

2.1.12.Входно напрежение – АС 100 – 240 V, 50/60 Hz; 

2.1.13.Температура на работа от 0
0
С до + 50

0
С; 

2.1.14.Влажност по-малка 95%. 

2.2. Технически изисквания към външна антена за приемане на цифрова телевизия: 

2.2.1.Предназначена за приемане на DVB-T/Т2 сигнал; 

2.2.2.Честота на приемане VHF - 174 - 230 MHZ; 

2.2.3.Импеданс на входа – 75 ома; 

2.2.4.Честота на приемане UHF - 470-870 MHZ; 

2.2.5.Усилване 20 dB за VHF, 16 dB за UHF; 

2.2.6.Вграден усилвател с LTE  филтър за оптимална сила на сигнала; 

2.2.7.Универсална стойка за хоризонтално или вертикално монтиране. 

2.2.8. Да осигурява приемане на цифров сигнал до 30 км. 



 2 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВАНЕТО, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И 

КОНСЕРВАЦИЯТА: 

3.1. Продуктът да бъде доставен в опаковка на завода – производител. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО: 

4.1. За удостоверяване на качеството Изпълнителят доставя стоката (отделните артикули) 

придружена със следните документи, с превод на български език:  

4.1.1. документ/сертификат, издаден от производителя;  

4.1.2. техническа и експлоатационна документация -паспорти/формуляри на стоката (ако е 

приложимо) и ръководства за работа, монтаж, експлоатация, съхранение и други; 

4.1.3. гаранционна карта с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената 

стока, издадени от изпълнителя, която съдържа гаранционен срок за съхранение и експлоатация;  

4.1.4. документи удостоверяващи, че изделията са неупотребявани и не са рециклирани . 

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ 

5.1.Изисквания за гаранция по експлоатация – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца. 

6. Контрола на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва от комисия 

назначена от началника на военно формирование 52370 - Негушево. 

 7.  ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 

7.1. Съдържанието на офертата включва:  

7.1.1 Данни за лицето, което прави предложението – административни данни (адрес, телефон, 

факс), лични данни (име, презиме и фамилия) и заемана длъжност, удостоверение за актуално 

състояние или единен идентификационен код на участника. 

7.1.2 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Доставка 

на декодери и антени за приемане на цифрова телевизия”. 

7.2. Съдържанието на офертата включва ценово предложение, без включен ДДС и с включен 

ДДС, единична цена за 1 (един) брой декодер и за 1 (една) бройка антена за приемане на цифрова 

телевизия, обща цена за посочения брой артикули, както и обща стойност – представляваща сбора от 

сумите на отделните артикули. 

7.3. Изпълнителят е длъжен в подадената оферта по т.3.2. да предложи цена за всички 

артикули без изключение. В случай, че офертата несъдържа посочена цена за отделен артикул, 

последната  не се разглежда и се отстранява от участие.  

7.4. Предложената цена за отделните артикули, включва и транспорт франко склада на военно 

формирование 52370 - Негушево с транспорт на Изпълнителя. 

7.5. Офертата трябва да съдържа и следните документи, заверени от фирмата: 

 7.5.1.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код на участника. 

 7.5.2. Декларация за срока на валидност на офертата. 

7.5.3. Декларация за срока за изпълнение на поръчката. 

7.5.4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗОП 

7.5.5. Декларация по чл. 47, ал. 5 ЗОП 

 Офертите за участие се събират в писмена форма, изготвени в отговор на поканата, 

публикувана на интернет-страницата на МО, в профила на купувача СКС и Портала за обществени 

поръчки.  

 Всеки лист от представената оферта се подписва от участника или от лице, упълномощено да 

представлява съответния кандидат - участник. В същите следва да се посочи адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.  

Кандидат - участникът следва да подаде своята оферта в запечатан непрозрачен плик до датата 

и часа, посочени в т.1.7. от настоящата покана.  
 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА 

23.10.2013г. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон за допълнителна информация по спецификата на обществената поръчка: 02/92 22 767 

- майор Веселин ВИТАНОВ  

В срок до 23.10.2013г. кандидат - участниците да представят офертите си на адрес: гр. София 

1606, булевард „Генерал Тотлебен” № 34 – Съвместно командване на силите, лица за контакт с 

телефони за свръзка: Трифонова 02/ 92 23979 и Гаврилова 02/ 92 22882, в работно време между 10:00 

ч. - 12:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч. 


