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България-София: Услуги по ремонт и поддържане на бойни кораби
2019/S 249-619871

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Услуги

Директива 2009/81/ЕО
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: дирекция „Отбранителна аквизиция“
На вниманието на: Димитър Андронов
Адрес за електронна поща: d.andronov@mod.bg 
Телефон:  +359 29220889
Факс:  +359 29515169
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Електронен достъп до информация: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-035

I.2) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.3) Основна дейност
Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката
II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката
Извършване на доков ремонт на кораби от състава на ВМС за проекти 130, 250, 650, 106К, клас Е-71,
клас „Флауер“ и спасителен кораб „Протео“ — рамково споразумение съгласно изискванията в ТС
М96.2219.15 — УВО.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите
Услуги 
Категория услуга № 3: Услуги във връзка с отбраната, услуги за военна и гражданска защита

mailto:d.andronov@mod.bg
www.mod.bg
http://pp.mod.bg
https://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-035
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Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите: Доковият ремонт да се извърши в заводски условия и регистрирано доково
съоръжение, собственост на изпълнителя или наето за времето на ремонта с предварително сключен
договор.
код NUTS BG331

II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение 

II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Доков ремонт на фрегата „Дръзки“ с бордови номер 41

II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)
50640000

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите

II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 1 600 858,57 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Вид процедура

Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Предложена цена. Тежест 75
2. Часова ставка. Тежест 15
3. Процент доставно-складови разходи. Тежест 10

IV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
20-40-68

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 143-259706 от 27.7.2016
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 034-062541 от 17.2.2017
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 156-324587 от 17.8.2017
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 205-424305 от 25.10.2017

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: УД-12-89
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

22.7.2016

V.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259706-2016:TEXT:BG:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62541-2017:TEXT:BG:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324587-2017:TEXT:BG:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424305-2017:TEXT:BG:HTML
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V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане
на поръчката
Официално наименование: „Терем — КРЗ Флотски арсенал — Варна“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103882821
Пощенски адрес: район „Аспарухово“, местност Лъджата
Град: Варна
Пощенски код: 9003
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@krz-fa.com 
Телефон:  +359 52814410
Факс:  +359 51814400
Интернет адрес: www.krz-fa.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката: 
Стойност: 833 333,33 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката : 
Стойност: 1 600 858,57 BGN
Без да се включва ДДС

V.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

VI.2) Допълнителна информация:

VI.3) Процедури по обжалване

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2) Подаване на жалби

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление:
23.12.2019
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