
Партида: 2899 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 1790 от дата 01/04/2016
Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14 ал. 4 т. 2 и по реда 
на част втора , глава осма "а" от ЗОП с предмет“Ремонт на 
портални кранове" с две обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Военноморски сили
Адрес
ул. Преслав № 16
Град Пощенски код Страна
Варна 9000 България
Място/места за контакт Телефон
Варна ул. Преслав № 16 052 552467
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Велико Трифонов
E-mail Факс
v.trifonov@armf.bg 052 603259
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://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=8951

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
1.Поръчката е за ремонт на портални кранове в две обособени 
позиции:
1.1. ОП №1 "Ремонт на електрически портален кран от в.ф. 24830 
гр. Бургас";
1.2. ОП №2 "Ремонт на кулокран тип "КБ 160/2" от в.ф. 54840 гр. 
Варна".

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

Осн. предмет 50531400
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
2. Обема на ремонтните дейности за двете обособени позиции е 
посочен в Приложение №1.
Посочената стойност е с включено ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 25000   Валута: BGN
Място на извършване
в.ф. 24830 Бургас и в.ф. 54840 Варна код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
3. Изисквания към предмета на поръчкат:
3.1.Влаганите в ремонта резервни части да са нови, съпроводени с 
декларации за произход.
3.2. Срок за изпълнение на поръчката - до 50  (петдесет)  дни от 
подписването на договора;
3.3. Всички разходи за изпълнение на поръчката са за сметка на 
изпълнителя.
4. Изисквания към участниците:
4.1. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал.2 т.1 и 
ал. 5 на ЗОП;
4.2. Да отговарят на изискванията на чл. 327б, ал 1 и 2 на ЗОВС.
4.3. Да са вписани в регистъра по чл. 36, ал.1 от Закона за 
техническите изисквания към продуктите.
5. Офертата да съдържа следните документи:
5.1.Данни за лицето, което прави предложението - административни 
данни (адрес, телефон, факс, e-mail), лични данни (име, презиме, 
фамилия) и заемана длъжност (Приложение №2);
5.2.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №3);
5.3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 
1 и 2 от ЗОВС (Приложение №4);
5.4. 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 №5);
5.5. Удостоверение от ДА "Метерологичен и технически надзор" за 
изършванена ремонтна дейност за СПО (кранове);
5.6. Декларация (свободен текст), че разполага с квалифициран 
персонал и технически способности да извършва ремонтни дейности;
5.7.Техническо предложение за изпълнение на поръчката -  ред за 
извършване на ремонта, срок за изпълнение, гаранция за 
извършения ремонт, срок на валидност на предложението и др.;
5.8. Декларация за запознаване и приемане условията на 
обществената поръчка (свободен текст);
5.9. Ценово предложение (в лева с ДДС, което да е изрично 
указано) с включени всички разходи за изпълнение на поръчката;
5.10. Срок на валидност на предложението – не по-малко от 90 
дни;
5.11. Попълнен пакт за почтеност (Приложение №6), въведен в 
Министерството на отбраната със заповед на министъра на 
отбраната. Не попълването на Пакта за почтеност от участника не 
е основание за отстраняването му от по нататъшно участие в 
процедурата.   
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6. Всеки участник може да подаде само една оферта за едната или 
двете обособени позиции. Офертите да се представят в писмен вид, 
на български език.  При участие за двете обособени позиции 
техническото и ценовото предложение следва да се изготвят за 
всяка една. 
7. При сключване на договора, определения за изпълнител да 
представи документи от съответните компетентни органи, съгласно 
чл. 47 ал. 10 от ЗОП.

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 19/04/2016 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:
8. Плащането ще се извърши по банков път в срок до 30 (тридесет) 
дни след приемането на ремонта и представяне на фактура във 
Финансова служба на в.ф. 24830 - Бургас за ОП №1 и в.ф. 32140 
гр. Варна за ОП №2. 
9. Участниците могат да се запознаят с обектите на поръчката в 
периода 05-13.04.2016 г. За организиране посещението се свържете 
с к-н III р. Гаджева за в.ф. 24830 Бургас на тел. 0884542411 и 
ц.сл. Милев за в.ф. 54840 гр. Варна на тел. 0886211298.
10. Участниците да представят офертите в запечатан непрозрачен 
плик на адрес: гр.Варна 9000 ул. „Преслав” № 16, военно 
формирование 34400.  Работно време на службата - от 10:00 - 
12:00 часа и от 14:00 - 16:00 часа. Офертите да бъдат поставени 
в  плик с надпис: За обществена поръчка “Ремонт на портални 
кранове" за обособена позиция №___. Всеки лист от офертата е 
необходимо да бъде подписан и подпечатан . Върху плика да бъде 
посочен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. В плика се поставя списък на документите, 
съдържащи се в офертата. При приемането на офертата върху плика 
ще се отбелязват поредният номер, датата и часът на 
получаването, като посочените данни ще се запишат във входящ 
регистър. 
10. На разглеждане и оценка подлежат само оферти, подадени в 
посочения срок.
11.Възложителят сключва писмен договор с определения за 
изпълнител на обществената поръчка. Проект на договора е 
Приложение № 7 към настоящата покана.
12. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Щаба на 
ВМС на ул. Преслав №16 в 10.00 ч. на 21.04.2016 г. При 
отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, 
съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
13. Образци на Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7  както и 
Публичната  покана са публикувани на посочения в Раздел I на 
поканата Профил на купувача на Интернет адрес  на Военноморските 
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сили.

  КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
  КОНТРААДМИРАЛ  МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ                                              
                                         01.04  2016 г.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 19/04/2016 дд/мм/гггг
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