
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: 2005 от дата 11/04/2016
Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал 4, т.2 и по реда 
на част втора, глава осма „а” от Закона за обществени поръчкина 
с предмет "Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и 
спасителни средства"

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 552479
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Енчо Илиев
E-mail Факс
e.iliev@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=9067

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
1. Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни 
средства на кораби от ВМС, със сключване на договор за срок от 
24 месеца, по обособени позиции (ОП), както следва:
1.1. ОП „Варна” - за спасителни средства на кораби от военно 
формирования 32140–Варна:
1.2. ОП „Бургас” - за спасителни средства на кораби от военно 
формирование 32890–Бургас.

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

Осн. предмет 71631420
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
2. Съгласно посочения в Приложение 1 на техническа спецификация 
ТС ВМС.П.К.005.14. (Приложение №1). 
Прогнозна стойност
(в цифри): 79000   Валута: BGN
Място на извършване
Варна, Бургас код NUTS: BG
Изисквания за изпълнение на поръчката
3. Място за изпълнение на поръчката - ремонтна база на 
изпълнителя; 
4. Място на приемане и предаване на спасителните средства – в.ф. 
32 140–Варна за ОП „Варна” и в.ф. 32890–Бургас за ОП „Бургас”;
5. Изисквания към предмета на поръчката:
5.1. Цел на услугата – съгласно т. 2.1. на ТС ВМС.П.К.005.14;
5.2.Състав на услугата – съгласно т. 2.1. и 2.2. на ТС 
ВМС.П.К.005.14;
5.3.Срок на изпълнение на освидетелстването – съгласно т. 2.4. 
на  ТС ВМС.П.К.005.14;
5.4.Изисквания към услугата – съгласно т. 3.1., 5.6., 5.10 и 6 
на ТС ВМС.П.К.005.14;
5.5.Изисквания за сертификация и стандартизация – съгласно т. 
3.4. и т. 4 на ТС ВМС.П.К.005.14;
5.6.Гаранция на извършените дейности и вложените части, 
консиумативи и оборудване – 12 месеца съгласно т. 7 на ТС 
ВМС.П.К.005.14;
6. Изисквания към участниците:
6.1.Да имат внедрена система за управление на качеството по ISO 
9001:2008;
6.2.Да притежават станция за изпитване на спасителни плотове, 
приспособления, екипировка и квалифициран персонал за проверка и 
освидетелстване на спасителни средства;
6.3.Да притежават развита система за снабдяване с резервни 
части, консумативи и оборудване необходими за извършване на 
услугата и са усвоили процеса на проверка и освидетелстване на 
посочените в т.2 спасителните средства;
6.4.Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 (т. 1, 2а и 
5) и 5 на ЗОП;
6.5.Да отговарят на изискванията на чл. 327б, ал 1 и 2 на ЗОВС;
6.6.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;
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 
№2);
7.3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 
и 2 (т. 1 и 2а) от ЗОП (Приложение №3);
7.4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 
1 и 2 от ЗОВС (Приложение №4);
7.5.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6 
от ЗОП (Приложение №5);
7.6.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 
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икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици (Приложение 6).
7.7.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 
(Приложение №7) - по решение на участника;
7.8. Заверено копие на валиден сертификат за управление на 
качеството ISO 9001:2008;
7.9.Декларация, че участникът:
7.9.1.притежава станция за изпитване на спасителни плотове, 
приспособления, екипировка за проверка и освидетелстване на 
спасителни средства; 
7.9.2.притежава квалифициран персонал за проверка и 
освидетелстване на спасителни средства;
7.9.3.притежава развита система за снабдяване с резервни части, 
консумативи и оборудване, притежаващи сертификат за качество и 
произход, необходими за извършване на услугата;
7.9.4.е усвоил процеса на проверка и освидетелстване на 
посочените в т. 3 спасителни средства;
7.10.Пакт за почтеност (Приложение №8). Пактът не е задължителен 
и нередставянето му няма да води до никакви последици;
7.11. Предложение за изпълнение на поръчката (начин за приемане 
на спасителните средства, транспортиране до/от техническата 
база, срок за проверка и освидетелстване, качество, гаранция, 
сертификати, срок за валидност на предложението и др).
7.12.Ценово предложение с ДДС, вкл. единичните цени за 
освидетелстване на средствата ОП за която се кандидатства 
(Приложение №9);
7.13.Допълнителен списък с единични цени, с ДДС, на аварийно 
оборудване – светлинен буй за спасителен кръг, сигнално-димен 
маяк, сигнален предавател SART, сигнален радиомаяк EPIRB, 
димосветещ буй и  други отделните части от комплектацията на 
спасителните средства и  тестове невключени в ценовото 
предложение (Приложение 10).

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 21/04/2016 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. Всеки участник може да кандидатства за всяка обособена 
позиция.
9. Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска 
цена” за всяка обособена позиция поотделно.
10. Начин на плащане – по банков път, в срок до 30 (тридесет) 
дни след представяне във Финансова служба на военното 
формирование на фактура и копия на Приемо-предавателен протокол, 
Протокол за вложени материали и резервни части и Констативен 
протокол за бракуване, подписани от представител на изпълнителя 
и представител на командира на съответното военно формирование.
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11. Офертите да се представят в писмена форма, на български 
език, в запечатан непрозрачен плик, на който да се поставят 
наименование на лицето което прави предложението, наименование 
на обществената поръчка, адрес за кореспонденция, телефон, факс 
и електронен адрес.  Всеки лист от офертата да бъде подписан и 
подпечатан. 
12.  Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: 
гр. Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400-
Варна, от 10.00-12.00 и от 14.30 до 16.00 всеки ден. 
13. Отварянето, анализът, оценката и класирането на получените 
оферти ще се осъщвестви 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. Получените оферти ще се отворят в 
09.00 на 22 април 2016 г. в сградата на щаба на ВМС, гр. Варна, 
ул. Преслав 16.
14. Кандидатът определен за изпълнител, в най-кратък срок след 
уведомяване, следва да представи документ (свидетелство за 
съдимост) за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 и 
Декларация по чл 47, ал. 5 (Приложение №12) от ЗОП и Списък 
(Приложение №12) на лицата и марката и транспортните средства, 
които се предвижда да посещават военното формирование (в.ф. 
32140 или в.ф. 32890)  в процеса на изпълнение на поръчката за 
срока на договора.
15. С определения изпълнител ще се сключи договор (Приложение 
13). Изпълнението на договора ще започне след съгласуване на 
Списъка по т. 14 със компетентните органи за сигурност и 
утвърждаването му от комнандира на ВМС.
16.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.
17.Сключеният договор ще бъде публикуван в профила на купувача в 
съответствие с чл. 101е ал. 4 от ЗОП.
18.Публичната покана и  посочените в нея приложения са 
публикувани в профила на купувача на посочената в Раздел I 
Интернет страницата на Военноморските сили.
За контакти: Енчо Илиев, сектор "Договори и обществени поръчки" 
в щаба на ВМС, тел. 052 / 552 479, факс 052/603 259, е-
мейл:e.iliev@armf.bg

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/04/2016 дд/мм/гггг
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