ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
Варна 9000, ул. “Преслав” №16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259
Рег. № 824 / 12.02.2016 г.

ПОКАНА
за участие в обществена поръчка
Командването на ВМС има удоволствието да Ви отправи
настоящата покана за участие в процедура за избор на изпълнител на
обществена поръчка, при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка – „Ремонт на климатична
установка на минен ловец „Цибър”.
2. Правно основание – ремонт на военно оборудване по смисъла на
чл. 3, ал. 2 и чл.14 ал.7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по
условията и реда на част шеста, глава първа от „Вътрешните правила относно
реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на
сключените договори във ВМС”.
3. Начин за възлагане на поръчката – чрез избор по документи
подадени от поканени фирми.
4. Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска цена”.
5. Начин на изпълнение на поръчката – със сключване на договор.
6. Срок на изпълнение на поръчката – 120 дни след сключване на
договора.
7. Място на изпълнение – минен ловец „Цибър” (базиран във
военно формирование 32140–Варна) и ремонтна база на Изпълнителя.
8. Изисквания към предмета на поръчката – съгласно ТС
ВМС.Т.32.032.15.УВО (Приложение №1):
8.1. Описание и обхват на услугата – съгласно т. 2 на ТС
ВМС.Т.32.032.15.УВО;
8.2. Изисквания към услугата – съгласно т. 3 и 5 на ТС
ВМС.Т.32.032.15.УВО;
8.3. Изисквания за гаранция – съгласно т. 7 на ТС
ВМС.Т.32.032.15.УВО.
9. Изисквания към кандидатите за изпълнител:
9.1. Да са получили покана за участие;
9.2. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 (т. 1, 2а и
5) и ал. 5 от ЗОП;
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9.3. Да отговарят на изискванията на чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
9.4. Да отговарят на изискванията на чл. 327б ал. 1 и 2 от ЗОВС;
9.5. Да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона
за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици;
9.6. Да има опит в ремонта на корабни климатични установки.
9.7. Да притежават
валиден документ за правоспособност
(Сертификат) за монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични
инсталации съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове;
9.8. Да разполагат с ремонтна база и техническо оборудване за
ремонт на климатична техника;
9.9. Да разполагат с персонал притежаващ квалификация и
валиден документ (сертификат) първа категория за извършване на проверка,
монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации
съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове;
9.10. Да са извършили оглед/дефектация на климатичната
установка на минен ловец „Цибър”.
10. Изисквания за минимално съдържание на предложението:
10.1. Списък на подадените документи;
10.2. Представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1а от ЗОП
(Приложение №2);
10.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9
от ЗОП (Приложение №3). В случай, че се предвижда използване на
подизпълнители, същите попълват декларацията без т. II:
10.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6
от ЗОП (Приложение №4);
10.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.
1 и 2 от ЗОВС (Приложение №5);
10.6. 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 (Приложение №6);
10.7. Декларация, че участникът:
10.7.1. има опит в ремонта на корабни климатични
установки с посочен списък на извършени минимум два ремонта на корабни
климатични установки с посочване на година, клиент, тип на установката и
стойност на ремонта.
10.7.2. разполага с ремонтна база и техническо
оборудване за ремонт на климатична техника необходими за извършване на
посочените в ТС ВМС.Т.32.032.15.УВО дейности;
10.7.3. разполага с квалифициран персонал за
обслужване на климатична техника и работа с хладилни агенти с приложени
копия на валиден документ (сертификат) за правоспособност първа категория
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за извършване на проверка, монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и
климатични инсталации съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.
10.8. Копие на валиден документ за правоспособност
(Сертификат) за монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични
инсталации съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове;
10.9. Удостоверение от командира на минен ловец „Цибър” за
извършен оглед/дефектация на климатичната установка.
10.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (в
отделен плик). Техническото предложение да удовлетворява изискванията на
т. 3, 5 и 7 от ТС ВМС.Т.32.032.15.УВО и да съдържа, като минимум, проект
(техническо решение) за реализиране на дейностите посочени в т. 2.1 на т. 3,
5 и 7 от техническата спецификация, необходими резервни части и
консумативи, марка, модел, произход, технически характеристики,
последователност на дейностите, етапи и срокове за изпълнение, гаранция за
извършените дейности и вложените резервни части и др. Предложените
технически решения и нови агрегати, части и консумативи не трябва да водят
до нарушаване на техническите параметри на климатичната установка, което
следва ясно да бъде обосновано;
10.11. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП
(Приложение №7). Декларацията не е задължителна. Същата не е
задължителна и се представя по решение на участника с цел посочване коя
част от техническото предложение има конфиденциален характер и не следва
да се показва от Възложителя и неговите представители;
10.12. Ценово предложение, в лв. с ДДС (в отделен плик).
Ценовото предложение да се детайлизира по компонентите на т. 2.1, вкл.
приложения №1 и №2 от ТС ВМС.Т.32.032.15.УВО, съдържаща единични и
общи цени на отделните дейности, агрегати, резервни части и консумативи.
11. В случай, че се предвижда използването на подизпълнител,
участникът следва да се съобрази с изискванията на чл. 45а и 45б от ЗОП.
12. Участници неполучили покана, неотговарящи на установените
изисквания, не извършили оглед/дефектация на климатичната установка,
подали технически предложения неотговарящи на установените в ТС
ВМС.Т.32.032.15.УВО технически изисквания или непълно ценово
предложение ще се отстраняват от участие.
13. Оглед/дефектация на техниката по т. 1 може да се извърши в
периода 16-18.02.2016 г. За целта, желаещите кандидати да изпратят,
минимум 2 (два) дни предварително до командира на в.ф. 32140–Варна (факс
052 / 552767, тел. 052/552 748, GSM 0882 522 418) заявка за оглед, в която да
посочат трите имена, ЕГН и данните от личната карта на специалистите,
както и марката и рег.номер на автомобила (ако ще се ползва такъв). За
направения оглед, командирът на минен ловец „Цибър” ще издава
удостоверение, което е част от предложението на кандидата за изпълнение на
поръчката
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14. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: гр.
Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, в.ф. 34400-Варна, от 09.30-12.00 и от 14.30
до 16.00 всеки работен ден. Приемането на офертата се регистрира във
входящ регистър, като на плика се отбелязват номера, датата и часът на
получаването.
15. Краен срок за приемане (получаване) на предложенията –
16.00 на 25.02.2016 г.
16. Предложенията да се представят в писмена форма, на български
език, в запечатан непрозрачен плик. Всеки лист от предложението трябва да е
подписан и подпечатан. На плика да бъдат поставени наименование на
лицето, което прави предложението, адрес, телефон, факс, електронна поща и
наименование на предмета на обществената поръчка.
17. Всеки кандидат може да представи само едно предложение,
като варианти на техническо и ценово предложения не се допускат. Срок на
валидност на предложението – не по-малък от 60 дни.
18. Участниците ще бъдат своевременно уведомени за часа и датата
и мястото на отваряне на ценовите предложения. До отваряне ще бъдат
допуснати само предложения на кандидати удовлетворяващи установените в
поканата изисквания.
19. Кандидатът определен за изпълнител, в най-кратък срок след
уведомяване, следва да представи:
19.1. документи
от
съответните
компетентни
органи
удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 т. 1-4 и ал. 2. т.1 и
т 5 на ЗОП
19.2. списък на лицата (трите имена, националност, №, дата и
място на издаване на личната карта, ЕГН и длъжност/дейност която ще
изпълняват, както и марката и регистрационния номер на транспортните
средства, които се предвижда да посещават в.ф. 32140 и минен ловец
"Цибър" б.№32 в процеса на изпълнение на поръчката за срока на договора.
20. С определения изпълнител ще се сключи договор (Приложение
8) за изпълнение на поръчката, чието изпълнение ще започне след
съгласуване на Списъка със компетентните органи за сигурност и
утвърждаването му от командира на ВМС. За начало на изпълнението на
договора ще се счита датата на двустранни подписан акт за начало на
ремонта.
21. Приемане на извършените ремонтни дейности ще се извърши
от комисия назначена от командира на в.ф. 54950-Бургас, с двустранно
подписан протокол за извършената дейност, в който са посочени
изпълнените ремонтни дейности, вложените части, материали и труд.
22. Плащането на ремонта ще се извърши в срок до 30 (тридесет)
дни от Финансова служба на военно формирование 32140–Варна след
представяне на фактура и протокола за извършената услуга.
23. Лица за контакт:
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23.1. по процедурата – Енчо Илиев, сектор „Договори и
обществени поръчки” във в.ф. 34400–Варна, тел: 052/552 479.
23.2. по технически въпроси – капитана III ранг Васил Захариев,
отдел „Логистика” във в.ф. 34400–Варна, тел: 052/552 455.
Приложения:

1.
2.
3.
4.

Техническа спецификация ТС ВМС.Т.32.032.15.УВО;
Представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1а от ЗОП;
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6

от ЗОП;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1
и 2 от ЗОВС;
6. 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;
7. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;
8. Образец на договор;
С УВАЖЕНИЕ:
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КОНТРААДМИРАЛ

/П/

МИТКО ПЕТЕВ
12.02.2016 г.
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