
РЕШЕНИЕ 

НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“ 
 

14.04.2015 г.                  № 33             гр.София 

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от извършен предварителен подбор в 

ограничена процедура 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 обособени позиции с възложител Министерство на 

отбраната 

На основание чл.79, ал.12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и приет на 

06.04.2015г.  Протокол за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-

16/18.03.2015г. за провеждане на ограничена процедура с предмет „Доставка на резервни 

части за радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на 

радиолокационни запитвачи MSR-2000 I”, открита с Решение № 9/02.02.2015г. и т.2.1. от МЗ 

№ ОХ–117/13.02.2015г.  

 

ОБЯВЯВАМ: 

І. Кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти : 

1. По обособена позиция 1 с предмет „Доставка на резервни части за 

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

Техническа спецификация ТС Р67.1979.14-ВО“: 

 

 Консорциум  „ТМСР“; 

 „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД. 

 

2. По обособена позиция 2 с предмет „Доставка на резервни части за 

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

спецификация ТС Р67.1979.14-ВО“: 

 

 „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД. 

ІІ. Кандидати, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотиви 

за това: 

1. По обособена позиция 1 и по обособена позиция 2: 

 „Терем – Ген. Владимир Заимов“ ООД 
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Съгласно раздел III.2.3, т.1 от обявлението за възлагане на поръчката, кандидатите 

следва да представят Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

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

заявлението, включително стойностите, датите и получателите, попълнен по образец от 

документацията. Списъкът следва да е придружен от доказателства за извършените 

доставки, които се представят, съобразно изискванията на чл.51, ал.4 от ЗОП.  

В случая, кандидатът не е представил доказателства за извършените доставки, 

съгласно изискванията на чл.51, ал.4 от ЗОП. Същият е посочил публичен регистър, 

съдържащ информация за издадено разрешение за износ на продукти, свързани с 

отбраната. Посоченият публичен регистър не съществува и не се води от 

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за 

масово унищожение към Министерството на икономиката. В случая, дори да бъде 

установено наличието на издадено разрешение за извършени доставки – съгласно списъка, 

представен от кандидата – до Министерство на отбраната на Република Замбия, то това не 

би представлявало доказателство по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП. Това е така, тъй като не 

е представен документ, издаден от получателя или компетентен орган, удостоверяващ 

изпълнението на доставките. 

Предвид гореизложеното, кандидатът “Терем – Ген. Владимир Заимов“ ООД не 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.2.3, т.1 от обявлението за 

възлагане на поръчката, а именно да представи Списък на доставките, които са еднакви 

или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, придружен 

от доказателства за извършените доставки. 

На основание чл.79, ал.13 от ЗОП, Решението да се изпрати в тридневен срок до 

всички кандидати. 

Решението подлежи на обжалване на основание чл.120, ал.5, т.3 от ЗОП пред Комисията 

за защита на конкуренцията в 10 (десетдневен) срок от получаването му.  

 

 

 

 

          

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
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