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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2899
Поделение: Военноморски сили
Изходящ номер: 5158 от дата 16/09/2015
Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал 4, т.2 и по реда 
на част втора, глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с 
предмет „Техническо обслужване и ремонт на радиолокационни 
станции”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Военноморски сили, контраадмирал Митко Александров Петев - 
командир
Адрес
ул. Преслав, №16
Град Пощенски код Страна
Варна 9000 България
Място/места за контакт Телефон
Варна, ул. Преслав 16 052 552472
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Любомир Арнаудов
E-mail Факс
 l.arnaudov@armf.bg 052 603259
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.navy.mod.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
 http://www.navy.mod.bg/?page_id=6960

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
1. „Техническо обслужване и ремонт на радиолокационни станции”

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50660000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
2. Обем на дейностите съгласно ТС А91.1352.12-УСВЦ (Приложение 
№1) за 26 броя РЛС (Приложение №2) .
Посочената прогнозна стойност е с ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 70000   Валута: BGN
Място на извършване
във военни формирования 32140-Варна, 32890-Бургас и 32300-Варна код NUTS: BG3
Изисквания за изпълнение на поръчката
3. Срок за изпълнение на поръчката - до 2 години от подписване 
на договора.
4. Място за изпълнение на поръчката - във военни формирования 
32140-Варна, 32890-Бургас и 32300-Варна.
5. Изисквания към предмета на поръчката – съгласно техническа 
спецификация ТС А91.1352.12-УСВЦ (Приложение №1), както следва:
5.1. Консултация (Help Desk) и основна точка за контакт, 
съгласно т.3.1.1. от горецитираната „Техническа спецификация”;
5.2. Проверка на работоспособността, съгласно т.3.1.2. от 
горецитираната „Техническа спецификация”;
5.3. Периодична техническа поддръжка, съгласно т.3.1.3. от 
горецитираната „Техническа спецификация”;
5.4. Ремонт, съгласно т.3.1.4. от горецитираната „Техническа 
спецификация”;
5.5. Поддръжка на ЗИП, съгласно т.3.1.5. от  горецитираната 
„Техническа спецификация";
5.6. Срокът за попълването на ЗИПа – до 1 месец след 
уведомяването от възложителя;
5.7. Срокът за проверка на работоспособността - до 20  
календарни дни от датата на подписване на Договора;  
5.8. Срокът за дефектиране на аварирала техника – до 2  работни 
дни след уведомяването; 
5.9. Срокът за отстраняване на аварията – до 5 работни дни след 
уведомяването, при наличие на резервни части в ЗИПа на 
изделията;
5.10. Резервните части и частите за  ЗИПа се заплащат по 
действащата към датата на събитието по ценова листа на фирмата;
5.11. Резервни части с цена над 200,00 лв се влагат след писмено 
запитване от фирмата и писмено потвърждение от Възложителя;
5.12. Транспортирането на инструменти и апаратура, необходими за 
ремонта или обслужването ще се извършва със средства и за сметка 
на Изпълнителя;
5.13. Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще 
се извършва съгласно действащия към момента на подписване на 
договора нормативен акт за осигуряване и управление на 
качеството за МО и БА.
6. Изисквания към участниците:
6.1.Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 (т. 1, 
2а и 5) от ЗОП;
6.2.Да отговарят на изискванията на чл. 327б ал. 1 и 2 от ЗОВС;
6.3.Да отговарят на изискванията на чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
6.4.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, 
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свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
6.5. Да притежават сертификат по стандарта ISO 9001:2008 или 
AQAP 2110;
6.6. Да разполагат с приспособления, екипировка и специализиран 
персонал за извършване на техническо обслужване на РЛС „ПЕЧОРА 
1”, „ПЕЧОРА 2”, „MR-2512 AC/TM”, „ВАРНА-1” „МЕДУЗА-М”;
6.7. Да притежават докумумент от Производителя за право за 
извършване на ремонт и поддръжка на съответната РЛС;
6.8. Поддръжката да се извършва по технология на Производителя 
(актуална заводска документация);
6.9.Доставените резервни части да се съпровождат от документи 
или  сертификати, удостоверяващи тяхното  качество и произход.
7. Изисквания за минимално съдържание на офертите.
7.1.Списък на документите в офертата;
7.2.Представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1а (Приложение 
№3);
7.3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №4); 
7.4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 
1 и 2 от ЗОВС (Приложение №5); 
7.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Приложение №6);
7.6.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 №7);
7.7. Копие на сертификат по стандарта ISO 9001:2008 или AQAP 
2110;
7.8. Декларация, че участника в процедурата разполага с 
екипировка и специализиран персонал за извършване на обслужване 
на РЛС „ПЕЧОРА 1”, „ПЕЧОРА 2”, „MR-2512 AC/TM”, „ВАРНА-1” 
„МЕДУЗА-М”;
7.9. Копие на докумумента от Производителя за право за 
извършване на ремонт и поддръжка на съответната РЛС;

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показател К1 – Проверка на работоспособността.  Относителна 
тежест Q1=30.
Показател К2 – Периодична техническа поддръжка.   Относителна 
тежест Q2=20. 
Показател К3 – Ремонт.    Относителна тежест Q3=45. 
Показател К4 – Консултация и основна точка за контакт.     
Относителна тежест Q4=5.

Срок за получаване на офертите
Дата: 05/10/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
7.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 
Техническото предложение да съдържа, като минимум, информация за 
последователност на дейностите при извършване на ремонта, срок 
за изпълнение, гаранция за извършените ремонти (съгласно т.7 на 
ТС  А91.1352.12-УСВЦ);
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7.11. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП за конфиденциалност 
(Приложение №8);.
7.12. Ценово предложение в лева с ДДС (Приложение №9).
8.Изисквания за изготвяне на офертите:
8.1. Офертите да се представят в писмена форма в запечатан 
непрозрачен плик. На плика да бъдат поставени наименование на 
лицето което прави предложението, адрес, телефон, факс, е-мейл и 
наименование на предмета на обществената поръчка;
8.2. Техническото предложение и ценовото предложение да се 
поставят в отделни пликове.
8.3. Всички документи от офертата да са на български език и да 
са подписани и подпечатани от участника.
8.4. Срок на валидност на предложението – не по-малко от 60 дни 
от датата на подписване на офертата.
9. Всеки участник може да подаде само една оферта. Варианти на 
офертата не се допускат.
10. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: 
гр. Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400, 
от 09.30-12.00 и от 14.30 до 16.00 часа всеки ден.  
11.Отварянето, анализът, оценката и класирането на получените 
оферти ще се осъществи в съответствие с чл. 101г, ал. 3 от ЗОП и  
членове от 57 до 60 на Вътрешните правила за възлагане на 
обществени поръчки във ВМС.  Дата на отваряне на офертите –
10.00 часа на 06.10.2015 г. в сградата на щаба на ВМС, гр. 
Варна, ул. Преслав 16.
12. При сключване на договора (образец - Приложение №10), 
определеният за изпълнител следва да представи изискуемите 
документи съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП (свидетелство за 
съдимост по чл. 47, ал. 1, т 1 и декларация по чл. 47, ал. 5 от 
ЗОП - Приложение №11).
13.В случаите по чл. 101е, ал. 3 от ЗОП, вместо класирания на 
първо място участник, ще се покани класирания на второ или 
следващо място за сключване на договор.
14. Начин на плащане – по банков път, в срок до 30 (тридесет) 
дни, след представяне на фактура във Финансова служба на 
съответното военно формирование (32140-Варна, 32890-Бургас и 
32300-Варна), където е извършена услугата, оформена съгласно 
действащото законодателство и приемо-предавателен протокол за 
приемане на изпълнените ремонтни дейности и вложените резервни 
части и материали.
15. Сключеният договор ще бъде публикуван в профила на купувача 
в съответствие с чл. 101е ал. 4 от ЗОП съобразно попълнената 
декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
16. Публичната покана и посочените в нея приложения са 
публикувани в профила на купувача на посочената в Раздел I 
Интернет страницата на Военноморските сили.

                  КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

                  КОНТРААДМИРАЛ       /П/            МИТКО ПЕТЕВ

                                                __.___ 2015 г.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/10/2015 дд/мм/гггг
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