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Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.
ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от
2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ЕООД със седалище в гр.Монтана и адрес на управление:
бул.”Трети Март”, № 78, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление):
гр. Монтана, ул.“Стефан Караджа”, №8, ет.2, тел.: 0888337443, факс: 096/399930, интернет
адрес: www.net-surf.net , лице за контакт: Камелия Димитрова Евгениева – Игнатова, на
длъжност Управител, тел.: 0888337443, в качеството си на бенефициент по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-57/20.10.2011 обявява процедура за
определяне на изпълнител – „Открит избор“ с обект : „Доставка и въвеждане в
експлоатация) на ДМА и ДНА за изграждане на високо-скоростна цифрова комуникационна
платформа за широколентов интернет, тв и интерактивни мултимедийни услуги по следните
обособени позиции:
Обособена позиция 1:
-Концентратор за терминиране на достъп на абонати – 7 броя;
-Опорен граничен рутер/комутатор - 48 port 1000BASE-X SFP – 1 брой;
-Опорен граничен рутер/комутатор - 48 port 100/1000BASE-Т – 5 броя;
-Опорен 10Гбит/с комутатор за достъп – 4 броя;
-Опорен комутатор за достъп – 5 броя;
-Сървър за запис на ТВ програми и гледане в удобно за абоната време – 4 броя;
-Сървър за Видео по поръчка – 1 брой;
-Сървър за запис на ТВ съдържание и възможност за възпроизвеждане от самия абонат по
всяко време – 1 брой;
-Сървър за предаване и дистрибутиране на цифрово съдържание (рестримър) – 5 броя;
-Базов сървър – 4 броя;
-Уред за спояване на оптични влакна (сплайсър) – 2 броя;
-Уред за измерване на показатели на оптични влакна – 1 брой;
-Трифазен дизелов генератор – 1 брой;
-Устройство за осигуряване на непрекъснат режим на работа 4KVA без прекъсване на
изходното напрежение – 1 брой;
-Устройство за осигуряване на непрекъснат режим на работа 2KVA без прекъсване на
изходното напрежение - 3 броя;
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
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-Монофазен бензинов генератор – 4 броя.
Обособена позиция 2:
- Платформа за управление на гигабитова пасивна оптична мрежа – 1 брой.
Обособена позиция 3:
-Софтуерно приложение за предаване и дистрибутиране на цифров видео поток върху IP
протокол (рестримър) – 1 брой;
-Софтуерно приложение за мониторинг, диагностика и известяване на IPTV услуга – 1 брой;
- Софтуерно приложение за криптиране на цифрово съдържание за 5000 абоната –
криптираща система – 1 брой;
-Софтуерно приложение за запис на ТВ програма и гледане в удобно за абоната време – 1
брой;
-Софтуерно приложение за Видео по поръчка – 1 брой;
-Софтуерно приложение за запис на ТВ съдържание и възможност за възпроизвеждане от
самия абонат по всяко време – 1 брой.
Обособена позиция 4:
-Софтуерно приложение за техническа поддръжка, приемане на обаждане, регистриране и
изпращане на повреди – 1 брой;
-Софтуерно приложение за графично чертане, визуализация на мрежата от активни
устройства и абонати и регистриране на събития и аларми – 1 брой;
-Софтуерно приложение за мониторинг, наблюдение, известяване и записване на събития в
мрежата и последващ анализ – 1 брой;
-Софтуерно приложение за интеграция на новите услуги и софтуери към съществуваща
билинг система – 1 брой.“.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: гр. Монтана, ул. “Стефан Караджа” № 8, ет.2 всеки работен ден от 9 ч.
до17 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. www.ibsme.org - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. 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 (§ 4Г от
Заключителните разпоредби)
3. www.net-surf.net - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)
Оферти се подават на адрес: гр. Монтана, ул. “Стефан Караджа” № 8, ет.2
до 17 ч. на 06.03.2012 г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

