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ГЛАВА I 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 



 

                   

ГЛАВА II 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 



 

                   

ГЛАВА IIІ 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 
 

 

1. Предмет на обществената поръчка - „Доставка на резервни части за 

радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на 

радиолокационни запитвачи MSR-2000 I”. Поръчката включва сключване на 

Рамково споразумение с до 3 (три) оператора по следните обособени позиции: 

1.1. Обособена позиция 1 - Доставка на резервни части за 

радиолокационни станции 1РЛ139МВ и 1РЛ139МВ1, съгласно Приложение № 1 

на Техническа спецификация ТС Р67.1979.14-ВО; 

1.2. Обособена позиция 2 - Доставка на резервни части за 

радиолокационни запитвачи MSR-2000 I, съгласно Приложение № 2 на 

Техническа спецификация ТС Р67.1979.14-ВО. 

2. Изисквания за гаранции: 

2.1. Гаранционният срок на резервните части – 12 (дванадесет) месеца от 

датата на влагане на частта в изделието, а за специалните електровакуумни 

прибори - в съответствие с лимитираните часове на работа, указани в техните 

паспорти. 

2.2. Изисквания за гаранции по съхранение: 

2.2.1. Резервните части да се съхраняват съгласно условията, указани в 

техническите им паспорти и предписания на производителя. 

3. Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се 

извършва съгласно клаузите на рамково споразумение. 

4. Срок за изпълнение на поръчката – 4 (четири) години, считано от 

датата на сключване на рамковото споразумение. 

5. Място на доставка - военно формирование 54320 – гр. Божурище. 

6. Други условия и изисквания за изпълнение на поръчката: 

6.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва 

всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. 



 

                   

6.2. Кандидат в процедурата за обществената поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения. 

6.3. Кандидатът за изпълнител да е сертифициран по стандарт БДС EN 

ISO 9001:2008 или еквивалентен на него национален стандарт. 

6.4. Кандидатът за изпълнител да притежава Лиценз за внос и трансфер 

на оръжие, съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с 

отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Обн., ДВ, бр. 

26/29.03.2011 г.). 

6.5. Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се 

забранява на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим и на свързаните с тях лица пряко или косвено да участват в 

процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по 

прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен 

при наличие на обстоятелства по чл.4 от цитирания Закон. 

 



 

                   

ГЛАВА IV 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

1. Техническа спецификация ТС Р67.1979.14-ВО – 10 страници. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

ГЛАВА V 
 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ИЗГОТВЯНЕ 

И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

 

Възложителя обявява на интернет страницата на Министерство на отбраната 

(профила на купувача http://pp.mod.bg/)  Решението за откриване на процедурата, 

Обявлението и настоящата Документация. 

1. Етапи на провеждане на процедурата: 

1.1. Предварителен подбор 

1.1.1. Възложителят провежда предварителен подбор с цел определяне на 

кандидатите, които имат необходими финансови и технически възможности да 

изпълнят обществената поръчка. За тази цел всички желаещи да участват в 

процедурата могат да се запознаят с Решението за откриване, Обявлението и 

настоящата документация, които са достъпни на интернет страницата на 

Министерство на отбраната (профила на купувача). 

1.1.2. Съгласно чл.77, ал.2 от ЗОП, всеки кандидат може да подаде 

Заявление за участие в предварителния подбор, съгласно образеца – Приложение 

№ 1. 

1.1.3. Заявлението за участие в предварителния подбор се представя по 

реда на чл.57, ал.1 от ЗОП в запечатан и непрозрачен плик с надпис „Заявление за 

участие в ограничена процедура за сключване на рамково споразумение за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на резервни части за 

радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на 

радиолокационни запитвачи MSR-2000 I“ по Обособена/и позиция/и …. 

……………………….. (изписва се наименованието на обособената/ите 

позиция/и по които се участва)“, като върху плика участникът посочва адрес за 

кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.  

http://pp.mod.bg/


 

                   

1.1.4. За удостоверяване на личното състояние на кандидата в плика със 

заявлението се поставят документите и информацията изискани от възложителя, а 

именно: 

1.1.4.1. Списък, подписан от кандидата, на документите съдържащи се в 

заявлението. 

1.1.4.2. Представяне на кандидата съгласно образеца Приложение 2. Когато 

кандидатът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

приложението се попълва за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице, или техни обединения то се представя в официален превод. 

1.1.4.3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – съгласно образеца Приложение 3. 

Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата. В 

декларацията се включва информация относно публичните регистри, в които се 

съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да 

представя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. При 

наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5, т.1 

и т.2 от ЗОП, кандидатът ще бъде отстраняван от по-нататъшното му участие в 

процедурата. 

1.1.4.4. При кандидати обединения – копие на договора за обединение, а 

когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият. 

Съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, когато кандидат в процедурата е обединение, 

което не е юридическо лице, документите по т.1.1.4.2. и т.1.1.4.3. се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

1.1.4.5. 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 („ЗИФОДРЮПДРС”) съгласно образеца Приложение 4. 



 

                   

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка кандидат, който декларира неверни данни по чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРС. 

1.1.4.6. Декларация по по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), съгласно образеца 

Приложение 5. 

Декларацията се попълва от лицето/лицата, което/които управлява/-т и 

представлява/-т участника. 

1.1.4.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ – 

съгласно образеца Приложение 6. 

Декларацията се попълва от лицето/лицата, което/които управлява/-т и 

представлява/-т участника. 

1.1.4.8. Декларация за участието или за липсата на подизпълнители във 

връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – съгласно образеца Приложение 7. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, за всеки от тях се 

представят Декларация за съгласие за участие в ОП от подизпълнител в 

съответствие с чл.55, ал.5 от ЗОП – съгласно образеца Приложение 8 и 

документите по т.1.1.3.4., т.1.1.3.6. и т.1.1.3.8.  

1.1.4.9. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на 

условията в проекта на рамково споразумение – съгласно образеца Приложение 

10. 

1.1.4.10. Заверено копие на валиден Лиценз за внос и трансфер на оръжие, 

съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на 

изделия и технологии с двойна употреба (Обн., ДВ, бр. 26/29.03,2011 г.). Не се 

отнася за български производители и чуждестранни участници. В случай, че 

обхватът на лиценза е ограничен, в него следва да е посочено, че включва 

позиция СО 05, от Списъка на продуктите, свързани с отбраната. 

1.1.4.11. Документите по т.1.1.5.1. и т.1.1.5.2. 

1.1.4.12. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в 

процедурата. Стойността на гаранцията за участие е: 



 

                   

- За Обособена позиция 1 – 30 000,00 (тридесет хиляди) лв. 

- За Обособена позиция 2 – 3 300,00 (три хиляди и триста) лв. 

Гаранцията за участие в процедурата, може да е банкова или парична. 

 Ако гаранцията за участие е банкова: 

- Валидността на гаранцията за участие да е не по-малка от 120 (сто и 

двадесет) дни, считано от датата на крайния срок за подаване на заявленията. 

- Кандидатът представя нарочна декларация, съгласно която се 

задължава да удължи срока на валидност на банковата гаранция за участие в 

случай, че е обжалвал решението на възложителя с което се обявяват резултатите 

от предварителния подбор – до решаване на спора. Декларацията се изготвя в 

свободен текст и се поставя в плика с който се представя заявлението за участие в 

предварителния подбор. 

 Ако гаранцията за участие е парична следва да е преведена по 

сметката на дирекция „Финанси” - МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG96 

BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD. 

1.1.5. За доказване на техническите възможности по чл.51, ал.1, т.1 и т.13  

от ЗОП се поставят следните документи: 

1.1.5.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване 

на офертата, включително стойностите, датите и получателите, попълнен 

съгласно образеца Приложение 11. Списъкът да е придружен с доказателства за 

извършените доставки, които се представят съгласно изискванията на чл.51, ал.4 

от ЗОП. 

Под „сходни с предмета на обществената поръчка“ да се разбира доставка на 

оборудване за радиолокационни, комуникационни и/или информационни 

системи. 

1.1.5.2. Заверено копие на документ (сертификат) за внедрена система за 

управление на качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008, или 

еквивалентен на него национален стандарт, издаден от акредитирани лица. 

Сертификатът трябва да е валиден поне 6 месеца, след крайния срок за подаване 



 

                   

на офертата. При условие, че валидността изтича преди това, кандидатът следва 

да представи декларация (в свободен текст), че ще продължи валидността на 

сертификата. 

Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по т.1.1.5.1 и т.1.1.5.2 се представят само за кандидатите, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 

Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице, или техни обединения, документите по т.1.1.5.1 и т.1.1.5.2, 

които са на чужд език, се представят и в превод. 

1.1.6. Заявленията за участие се подават по реда на чл. 78 от ЗОП всеки 

работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София, ул. 

„Иван Вазов” № 12, ет. 5, дирекция „Инвестиции в отбраната” лично или от 

упълномощено лице, в срока по т.IV.3.4. от обявлението. 

1.1.7. Срок за подаване на заявленията е до 17:00 часа на деня посочен в 

т.IV.3.4. от обявлението. След този срок заявления няма да се приемат от 

възложителя. 

1.1.8. Със заявлението за предварителен подбор не трябва да се подават 

оферти от кандидатите. 

1.1.9. Комисия, назначена от възложителя, разглежда постъпилите 

заявления по реда на чл.68, ал.7-11 от ЗОП и извършва подбор на кандидатите. 

1.1.10. Отварянето на пликовете със заявленията за участие в 

предварителния подбор на кандидатите от комисията е публично и се извършва в 

деня и часа посочен поне два дни предварително в профила на купувача на 

Интернет страницата на Министерството на отбраната на адрес: http://pp.mod.bg/.  

Възложителят публикува в профила на купувача на Интернет страницата на 

Министерството на отбраната на адрес: http://pp.mod.bg/, решението по чл. 79, ал. 

12 от ЗОП и протокола на комисията. 

1.1.11. Писмената покана за представяне на оферта е съгласно чл.80 от ЗОП. 

http://pp.mod.bg/
http://pp.mod.bg/


 

                   

1.1.12. В поканата по чл.80 от ЗОП, възложителят определя срок за 

получаване на офертите определен по реда на чл.81 от ЗОП, считан от датата на 

изпращането. 

1.2. Провеждане на избор на изпълнител 

1.2.1. При изготвяне на офертата за участие, участникът, получил писмена 

покана за представяне на оферта, да се придържа точно към посочените от 

Възложителя изисквания, така както са формулирани в Решението за откриване 

на процедура за възлагане на обществена поръчка, Обявлението за обществена 

поръчка, Документацията и Поканата за участие. 

1.2.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти 

не се допускат. 

1.2.3. На основание чл.54, ал.2 от ЗОП, до изтичане срока за подаване на 

офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да 

оттегли офертата си. 

1.2.4. На основание чл.33, ал.4 от ЗОП, при подаване на офертата си 

участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да 

изисква от възложителя да не я разкрива. 

1.2.5. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му 

от участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически 

или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП. 

1.2.6. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик по реда на 

чл.57, ал.1, 4-6 от ЗОП с надпис: „Оферта за участие в ограничена процедура за 

сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: Доставка на резервни части за радиолокационни станции от основния 

компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR-2000 I“ по 

Обособена/и позиция/и …. ……………………….. (изписва се наименованието на 

обособената/ите позиция/и по които се участва)“ от кандидата или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 



 

                   

обратна разписка. Пликът съдържа два отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, съгласно чл.82, ал.2 от ЗОП. 

1.2.6.1. Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, 

съдържащ: 

1.2.6.1.1.  Техническо предложение, изготвено в свободен текст съгласно 

изискванията на Техническа спецификация ТС Р67.1979.14-ВО за отделните 

обособени позиции.  

Като приложения към Техническото предложение се оформят, подписват и 

представят следните документи: 

- Декларация (в свободен текст), че изделията, които се предлагат 

отговарят в пълна степен на изискванията на техническата спецификация ТС 

Р67.1979.14-ВО по съответната обособена позиция; 

- Декларация за гаранционните срокове на експлоатация и съхранение, 

като същите да бъдат не по-кратки от посочените такива в т.7 от ТС Р67.1979.14-

ВО; 

- Декларация от кандидата за съгласие, че при извършване на 

доставката ще бъдат предоставени документи на български език, а документите 

на чужд език ще бъдат придружени с превод на български език, удостоверяващи 

качествовто на изделията както следва (изписват се всички документи): 

° Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя; 

° Документ, удостоверяващ произхода на стоката; 

° Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-

1:2010, издадена от Изпълнителя по договора; 

° Гаранционни карти, които ще бъдат с упоменати номер, партида 

или друго, дентифициращо доставената стока, издадени от Изпълнителя. 

- Декларация за предлаган срок за изпълнение на поръчката, считано 

от датата на подписване на договора 

- Декларация за срок на валидност на офертата, който не може да бъде 

по-малък от 90 дни от крайния срок за подаване на офертата. 



 

                   

1.2.6.1.2. Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, ако 

е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. 

1.2.6.1.3. Техническото предложение и декларациите към него се подписват 

от лице с представителна власт. 

1.2.6.1.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката се 

представя от участника за всяка обособена позиция за която участва. 

1.2.6.2. Плик № 2 с надпис „Предлагана цена“ - за съответната обособена 

позиция, съдържащ: 

1.2.6.2.1. Ценово предложение (съгласно Приложение 12): 

1.2.6.2.2. Всеки участник в процедурата следва да представи в Ценовото си 

предложение единични цени за всички изделия от Приложение 1/2 на 

Техническата спецификация ТС Р67.1979.14-ВО за съответната обособена 

позиция за която участва. 

1.2.6.2.3. Ценовото предложение се подписва от лице с представителна 

власт. 

1.2.7. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 

пликове № 1 и № 2 се представят за всяка от позициите. 

1.2.8. Офертите се подават всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 

до 17:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5, дирекция 

„Инвестиции в отбраната”. 

Постъпилите и регистрираните оферти се разглеждат и оценяват от комисия, 

назначена от Възложителя. Отварянето на офертите е публично. 

Отварянето на офертите ще се извърши в Дирекция „Инвестици в отбраната” 

- гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5. За датата и часа на отваряне на 

офертите, както и за датата на отваряне на ценовото предложение, лицата ще 

бъдат уведомени чрез съобщение поне два дни предварително в профила на 

купувача на Интернет страницата на Министерство на отбраната. 

1.2.9. Офертите се разглеждат по реда на чл.82, ал.7-10 от ЗОП. 



 

                   

1.2.10. Комисията осъществява класиране на участниците по обособени 

позиции, съгласно критерия „най-ниска цена”. На първо място се класира 

участника с предложена най-ниска обща цена за обособената позиция. 

1.2.11. За целите на оценката на офертата по процедурата за сключване на 

рамково споразумение под „най-ниска цена“ се разбира най-ниската 

предложена обща цена за обособената позиция без ДДС в лева, която е сбор от 

единичните цени без ДДС в лева, предложени от участника за всички изделия от 

Приложение 1/2 на Техническата спецификация ТС Р67.1979.14-ВО за 

съответната обособена позиция в ценовото предложение (Приложение № 12). 

1.2.12. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3 (три) дневен 

срок от издаването му. 

1.2.13. Участниците могат да се запознаят с протокола от дейността на 

комисията, който се публикува на профила на купувача на Интернет страницата 

на Министерството на отбраната в деня на изпрашане на решението. 

1.3. Сключване на рамково споразумение: 

1.3.1. Рамковото споразумение ще се сключи по образеца (Приложение 13) 

към документацията с участника/ците определен/и за потенциален/ни 

изпълнител/и. 

1.3.2. При подписване на Рамковото споразумение определените за 

потенциални изпълнители следва да представят документите по чл.47, ал.10 от 

ЗОП. 

1.4. Сключване на конкретен договор: 

1.4.1. Възложителят провежда процедура по реда на чл.93б от ЗОП с 

определените за потенциални изпълнители по рамковото споразумение. 

1.4.2. На основание чл.37, ал.1, т.1 от ЗОП, възложителят ще определи 

изпълнител на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по 

критерий – „най-ниска цена“. 



 

                   

1.4.3. За целите на оценката на офертата по процедурата за сключване на 

конкретен договор, въз основа на рамковото споразумение по реда и условията на 

чл.93б, ал.3 от ЗОП под „най-ниска цена“ се разбира – най-ниската предложена 

обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС в лева. 

1.4.4. На основание чл. 93в от ЗОП, Възложителят определя изпълнител по 

реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74 от ЗОП. 

1.4.5. Договорът се сключва при спазване разпоредбите на чл.41 и 42 от 

ЗОП. 

1.4.6. При подписване на договора за обществена поръчка потенциалния 

изпълнител по рамковото споразумение, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи документите по чл.47, ал.10 от ЗОП. 

1.4.7. Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 и ал.3 от ЗОП, потенциалния 

изпълнител по рамковото споразумение, определен за изпълнител, при 

подписването на конкретен договор сключен въз основа на рамковото 

споразумение, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 % 

(пет на сто) от стойността на поръчката без ДДС. 

1.4.8. Клаузите на рамковото споразумение са приложими и задължителни 

за всеки договор, сключван въз основа на рамковото споразумение, по реда на 

чл.93б от ЗОП.  

2. Изисквания на Възложителя: 

2.1. Избраният за Изпълнител/Потенциален изпълнител е длъжен да 

уведоми възложителя за всяка промяна на подизпълнителите (ако е декларирал 

такива), настъпили по време на изпълнението на рамковото споразумение. 
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