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Публична покана по чл. 51 от 

 от ЗУСЕСИФ 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: „Глобъл Комюникейшън Нет” АД  

Адрес: ул. „Стефан Веркович” № 3  

 

Град: Пловдив Пощенски 

код: 4000 

 

Държава: 

България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: 

Димитър Богомилов Ангелов 

Телефон: 

0882960001 

Електронна поща: 

dangelov@gcn.bg 

Факс: 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

www.gcn.bg 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

търговско дружество  

  юридическо лице с нестопанска цел 

 друго (моля, уточнете): 

 

 обществени услуги 

 околна среда 

 икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

 образование 

 търговска дейност 

друго (моля, уточнете): предоставяне 

на пълна гама от телекомуникационни 

услуги 
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 

 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства 

на конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство                       (б)Доставки                   
 

(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

 Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………........................

............................................ 

Категория услуга:№  

 

 

 

(вж. приложение № 3 към 

чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки) 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

код NUTS:      

Място на изпълнение на 

доставка: 

гр. София, гр. Монтана, 

гр. Плевен, гр. Русе, гр. 

Балчик, гр. Хасково и 

гр. Свиленград  

код NUTS: 

BG411, BG312, BG314, 

BG323, BG333, BG422. 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

код NUTS:      

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 
Доставка на оборудване за пренос на 100Gb данни по двойка оптични влакна и 
софтуер за управление, както следва: 
1. Телекомуникационен Шкаф (стойка тип ETSI Rack)  - 2 броя. 

2. Монтажен рафт (Assembly Subrack - шаси в шкафа) – 4 броя. 

3. Двуканална платка за защита  (Double Channel Protect Board) – 6 броя. 
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4. Комплект мултиплексорни Възли (40-channel Demultiplexing Board + 40-Channel 

Multiplexing Board With VOA) – 2 броя. 

5. Комплект усилвателни възли (C-BAND Optical Booster Unit + C-BAND Optical 

Amplifier Unit)- 2 броя. 

6. Дисперсионно компенсационен модул (Dispersion Compensation Module) – 2 броя. 

7. Транспондер, основна платка 10*10Gbit/s (Service Multiplexing Into OTU4 Wavelength 

Conversion Board) – 6 броя. 

8. Оптичен модул (SFP Module) – 60 броя. 

9. Оптичен кабел (Patch Cord) – 68 метра 

10. Комплект външни кабели (External Cable Set) – 227 метра. 

11. Лиценз за базов софтуерен пакет, който позволява използването на базов софтуерен 

пакет за управление на устройствата в новите монтажни рафтове – 3 броя. 

12. Софтуер за наблюдение и управление на мрежата – 1 брой. 

13. Обновен софтуер за обслужване на управлението на системата, който актуализира 

всички мрежови елементи в мрежата – 1 брой. 

 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички 

обособени позиции, когато е приложимо) 
32500000-8 - Телекомуникационно оборудване и принадлежности 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да   не  

 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

 

само за една обособена позиция 

 

 

за една или повече 

обособени позиции 

 

за всички обособени 

позиции 

 
 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата  

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

Процедурата е за доставка без обособени позиции, чието местонахождение и 

прогнозна стойност без ДДС са както следва: 

1. Телекомуникационен Шкаф (стойка) N63B Type ETSI Rack , в който се 

инсталира оборудването: София – 1 бр., Свиленград – 1 бр. Обща стойност: 

1737,52 лв. 

2. Монтажен рафт Assembly Subrack (шаси в шкафа): София – 1 бр., Хасково – 1 

бр., Свиленград – 2 бр. Обща стойност: 4 178,56 лв. 

3. Двуканална платка за защита (SM) Double Channel Protect Board(SM): София –3 

бр., Русе – 1 бр., Балчик – 1 бр., Хасково – 1 бр. Обща стойност: 6 993,78 лв. 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------  

Проект „ Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „ГЛОБЪЛ 

КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ”АД (ГКН)“ – договор BG16RFOP002-2.001-1170 - C01, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност “, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност “ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГКН“ АД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

4 

4 

4. Мултиплексорни Възли 40-channel Demultiplexing Board + 40-Channel 

Multiplexing Board With VOA - използват се за обединяване / разделяне 

транспортни канали ( честоти) с различни дължини на вълните в дадено оптично 

влакно: Хасково – 1бр., Свиленград – 1 бр. Обща стойност: 23 248,16 лв. 

5. Усилвателни възли C-BAND Optical Booster Unit + C-BAND Optical Amplifier 

Unit- използват се за обединяване / разделяне транспортни канали ( честоти) с 

различни дължини на вълните в дадено оптично влакно: Хасково – 1бр., 

Свиленград – 1 бр. Обща стойност: 20 117,80 лв. 

6. Дисперсионно компенсационен модул Dispersion Compensation Module - 

използва се за коригиране на хроматичната дисперсия, която е параметър, от който 

зависи възможното разстояние за предаване на данни в оптичните влакна: Хасково 

– 1бр., Свиленград – 1 бр. Обща стойност: 20 115,06 лв. 

7. Транспондер Основна платка 10*10Gbit/s Service Multiplexing Into OTU4 

Wavelength Conversion Board: София –3 бр., Русе – 1 бр., Балчик – 1 бр., 

Свиленград – 1 бр. Обща стойност: 981 866,28 лв. 

8. Оптичен модул SFP Module: София –25 бр., Русе – 10 бр., Балчик – 10 бр., 

Свиленград – 10 бр., Монтана – 2 бр., Плевен – 3 бр. Обща стойност: 97 205,50 лв. 

9. Оптичен кабел Patch Cord – гр.София. Обща стойност: 996,17 лв. 

10. Комплект външни кабели External Cable Set:  гр. София. Обща стойност: 1 

404,69 лв. 

11. Лиценз за базов софтуерен пакет,V100R009 –позволява използването на базов 

софтуерен пакет за управление на устройствата в новите монтажни рафтове: 

София – 1 бр., Хасково – 1 бр., Свиленград – 1 бр. Обща стойност: 3 661,55 лв. 

12. Софтуер за наблюдение и управление на мрежата iManager U2000(V200R014). 

Обща стойност: 34 533,59 лв. 

13. Обновен софтуер за обслужване на управлението на системата (от версия 

V001R001 към версия V002R014) и за управление на мрежовите елементи (от 

версия V001R004 към версия V001R009) - актуализира системата за наблюдение и 

управление на процесите. Актуализира всички OSN6800 мрежови елементи в 

мрежата на GCN. Обща стойност: 31 651,20 лв. 

_______________________________________________________________________ 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 

(в цифри) :1227709,86 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци: до 06 от сключване на договора за доставка, но не по-

късно от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 
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ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

 

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 

 

Избраният изпълнител представя гаранция в размер на 2% от стойността на договора  за 

изпълнение. 

 

Банковата гаранция следва да бъде предоставена в полза на „ГЛОБЪЛ 

КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ”АД. 

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за изпълнение. 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат 

Проектът  „ Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния 

потенциал на „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ”АД (ГКН)“ – договор BG16RFOP002-

2.001-1170 - C01, се финансира от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

Собственото и мостовото финансиране по договора за доставка се извършва със собствени 

и заемни средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Плащането към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извърши 

както следва: 

Авансово – до 40% от стойността на договора, след което да започне производството на 

основното оборудване и подготовката на всички компоненти за доставката. 

Междинно – до 40% от стойността на договора, след проверка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за наличието на всички компоненти по доставката и готовността им да 

бъдат транспортирани до указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места. 

Финално – остатъкът до 100% от стойността на договора, след доставено и тествано 

оборудване.  

Плащанията се извършват в лева по банков път към банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

след представяне от него на фактура за съответното плащане и констативен двустранно-

подписан протокол. 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на 

изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на процедурата, които 

могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни промени в условията за 

изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора: )  (когато е приложимо) 

Не се предвижда изменение на условията от договора. 

 

 

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да    не  
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 Изисквания към гаранционен сервиз и сервизна поддръжка 

Кандидатът трябва да предостави минимум 24 месеца гаранция на доставеното оборудване, 

както и да предлага редовно гаранционно и извънгаранционно обновяване на софтуера. 

 

 Обучение 

Кандидатът трябва да осигури обучение на персонала на „Глобъл Комюникейшън Нет” 

АД за работа с оборудването. Цената на обучението е включена в общата цена на 

доставката. 

 

 Документация 

Кандидатът следва да предостави следните документи, съпътстващи доставката: технически 

карти (паспорти), стандарти, сертификати, инструкции за експлоатация и други документи, 

съпровождащи техническото оборудване и софтуера. 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 

 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а 

когато е физическо лице - документ за самоличност;  

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация: 

 

1. Баланс и отчет за приходите и 

разходите за последните 3 приключили 

финансови години на КАНДИДАТА, в 

зависимост от датата, на която 

КАНДИДАТЪТ е учреден или е започнал 

дейността си. 

2. Отделна справка за оборота от 

сходни с предмета на договора дейности 

за 2016, 2015 и 2014 г. с описание на 

дейността, оборотните средства, 

Минимални изисквания: 

 

Изискуемият общ оборот за последните 3 

приключили финансови години на 

КАНДИДАТА, в зависимост от датата, 

на която КАНДИДАТЪТ е учреден или е 

започнал дейността си, който се отнася 

до дейности, сходни с предмета на 

поръчката, трябва да е равен или да 

надвишава прогнозната стойност на 

процедурата. 
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контрагентите и документи, 

удостоверяващи за успешно завършване 

на дейностите. 

 

Под сходни дейности се разбират 

всички икономически дейности в 

областта на телекомуникациите. 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми документи и информация: 

 

1. Списък на доставките за сходни с 

предмета на договора услуги/доставки, 

изпълнени през последните 3 години в 

зависимост от датата, на която 

кандидатът е бил учреден, включително 

стойностите, датите и получателите. 

2. Референции за добро изпълнение 

по доставките по предходната точка. 

3. Декларация/списък на 

специалистите ангажирани с извършване 

на доставката по този договор. 

4. Автобиографии и копия на 

дипломи или еквивалентен документ 

удостоверяващ изпълнението на 

изискванията към техническите лица, 

които ще бъдат ангажирани от страна 

на кандидата с изпълнението. 

5. Заверени копия на сертификати 

и/или удостоверение за обучение 

и/или еквивалентен документ 

удостоверяващ изпълнението на 

изискванията към техническите лица, 

които ще бъдат ангажирани от страна 

на кандидата с изпълнението. 

 

Минимални изисквания: 

1. Кандидатът трябва да е изпълнил 

общо за последните 3 години (в 

зависимост от датата, накоято е 

учреден или е започнал дейността 

си (отброени) от крайната дата за 

подаване на оферти по настоящата 

процедура) не по-малко от 2 бр. 

доставки с предмет сходен с този 

на настоящата процедура. Сходни 

са всички доставки на оборудване 

и услуги в областта на 

телекомуникациите. 

2. Кандидатът трябва да предостави 

поне два отзива, че е коректен 

доставчик за изпълнените 

доставки за последните 3 години 

(в зависимост от датата, на която е 

учреден или е започнал дейността 

си) с предмет сходен с този на 

настоящата процедура.   

3. Кандидатът следва да разполага 

със следните лица, собствен или 

нает специализиран персонал: 

I. Кандидатът следва да 

разполага с поне 1 

Технически консултант 

(ИТ Консултант), с 

образование: магистър или 

еквивалент в областта на 

компютърни 

системи/телекомуникации/ 
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Информатика или 

еквивалент, със 

специфичен опит в 

доставки/изграждане и 

поддръжка на софтуер за 

проектиране, симулиране и 

моделиране в областта на 

архитектурата, 

строителството и 

разработки в сферата на 

телекомуникациите.  

II. Кандидатът следва да 

разполага с поне 1 

сертифициран обучаващ 

(ръководител), с 

образование: магистър или 

еквивалент в областта на 

Управленски 

информационни системи 

или еквивалент. 

 

  

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                                              

 

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл                             

 

оптимално съотношение качество – цена               

 

 показатели, посочени в Методиката за оценка 
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Показатели 

 

1. 1. Предложена цена 

 

2. 2. Условия на 

предлагания сервиз 

 

Тежест 

 

1. 50% 

 

2. 50% 

Показатели 

 

Тежест 

 

 

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, 

представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и 

технически възможности на кандидатите.) 
 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP002-2.001-1170  

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 08/03/2017 (дд/мм/гггг) 

 

Ще се приемат оферти до 17:00 часа на посочената крайна дата 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) 

 

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на 

Република България  

 

2. http://www.gcn.bg - (интернет адреса на възложителя в случай  че има такъв) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

До 16/08/2017 (дд/мм/гггг) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 09/03/2017 (дд/мм/гггг)  

Час: 10:30 

Място (когато е приложимо): гр.София, ул. Поп Грую 47, вх.Б  
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--------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------  

Проект „ Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „ГЛОБЪЛ 

КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ”АД (ГКН)“ – договор BG16RFOP002-2.001-1170 - C01, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност “, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност “ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГКН“ АД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

10 

10 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия 

пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на оферти; 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 

точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

1. Баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 години в зависимост от датата, 

на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността си. 

2. Отделна справка за оборота от сходни с предмета на договора дейности за последните 3 

години в зависимост от датата, на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността 

си. с описание на дейността, оборотните средства, контрагентите и документи, 

удостоверяващи за успешно завършване на дейностите. 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата 

по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 

точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

1. Списък на доставките за сходни с предмета на договора услуги/доставки, изпълнени през 

последните 3 години в зависимост от датата, на коята кандидатът е бил учреден или е започнал 

дейността си, включително стойностите, датите и получателите. 

2. Референции за добро изпълнение по доставките по предходната точка. 

3. Декларация/списък на специалистите ангажирани с извършване на доставката по този 

договор. 

4. Автобиографии и копия на дипломи или еквивалентен документ удостоверяващ 

изпълнението на изискванията към техническите лица, които ще бъдат ангажирани от 

страна на кандидата с изпълнението. 

5. Заверени копия на сертификати и/или удостоверение за обучение и/или еквивалентен 

документ удостоверяващ изпълнението на изискванията към техническите лица, които ще 

бъдат ангажирани пт страна на кандидата с изпълнението. 

 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 

2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 
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3. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите; 

4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

Няма 

 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 

да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. 

2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 
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