ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие по проект 3ТММ-02-26 / 20.10.2011г. „Технологична модернизация –
пътят към разширяване обхвата на цифровото предлагане на „Телекабел” АД“
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекабел“ АД и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и ДО.

РЕШЕНИЕ
за откриване на процедура по избор на изпълнител съгласно
чл.14, ал.1 от ПМС 55 / 12.03.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
„ТЕЛЕКАБЕЛ” АД, Област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано”
№ 17
Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано” № 17
РАЗДЕЛ ІI: ОТКРИВАНЕ на ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
1) Ред на възлагане
по реда на ПМС55 от 12.03.2007 г. (изм. ДВ. бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г.)
2) Вид на процедурата
Открит избор
РАЗДЕЛ IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 7 и чл. 8, ал.1, ал. 2 от ПМС 55/12.03.2007 г. (изм. ДВ. бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от
10.04.2012 г.)
РАЗДЕЛ IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставка.
1) Описание на предмета на поръчката:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на телекомуникационно оборудване“ по следните
обособени позиции:
Обособена позиция № 01: „Оборудване за цифрова главна станция“
Обособена позиция № 02: „Система за условен достъп - за 15 000 абоната“
Обособена позиция № 03:
- 03.1. „Оборудване за звено „приемна част“ за цифрова кабелна телевизия – SD формат, за 13
000 абоната“
- 03.2. „Оборудване за звено „приемна част“ за цифрова кабелна телевизия – НD формат, за 2
000 абоната“
Обособена позиция № 04: „Оборудване за звено „приемна част“ за цифрова кабелна телевизия
– IP формат, за 1 000 абоната“
РАЗДЕЛ V: ОДОБРЯВАМ
Обявата за откриване на процедурата и документацията към нея.
РАЗДЕЛ VI: КОНТРОЛ
1) Орган, който отговаря за контрола на провеждането на процедурата
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
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Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност"
Регионален сектор "Пловдив"
Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. „Централен“№ 1, ет. 6
Тел. 032 941438
2) Контрол: съгласно чл.65, ал.1 от ПМС 55/12.03.2007 (изм. ДВ. бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила
от 10.04.2012 г.)
РАЗДЕЛ VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
При приемане на офертите отговорното лице е длъжно да положи подписа си и да отбележи
върху плика и във входящ регистър следните данни: поредния номер, датата и часа на
получаването, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след
изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се приемат и се
връщат незабавно на кандидатите, като това обстоятелство се отбелязва във входящия регистър.
Обявата за процедурата да се изпрати за публикуване до най-малко един национален
ежедневник в съответствие с чл. 14, ал. 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от
12.03.2007 (изм. ДВ. бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г.)
РАЗДЕЛ VIII: ДАТА НА ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
18.06.2012 г.
За Възложителя:
Име: Георги Лазов
Длъжност: Зам. Изпълнителен директор
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