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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Наименованието на обществената поръчка е: „Извършване на капитално-възстановителен
ремонт на вертолет Ми-17“.
2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предметът на обществената поръчка включва: Извършване на основен/капитално
възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 със заводски номер 103М15 и регистрационен знак 418
(по-надолу в текста Вертолета), двигателите, редукторите и комплектуващите ги изделия, което
включва комплексно изпълнение на следните доставки и услуги:
2.1. Извършване на основен (капитално-възстановителен) ремонт на планера на Вертолета,
двигателите, редукторите и комплектуващите ги изделия съгласно Приложение №1 към Проекта на
договор (Приложение № 16);
2.2. Извършване на основен (капитално-възстановителен) ремонт на агрегати и изделия от
снемаемото авиационно въоръжение на Вертолета съгласно Приложение №2 към Проекта на
договор (Приложение № 16);
2.3. Увеличение на срока на служба на планера на Вертолета, блоковете, възлите, детайлите и
агрегатите от комплектацията на Вертолета съгласно „Каталог запасных частей вертолета Ми-17”,
пономерната
документация
на
Вертолета
и
актуалната
документация
на
Конструктора/Производителя;
2.4. Доставка и монтаж (по време на изпълнението на КВР на Вертолета) на оборудване
съгласно Приложение №3 към Проекта на договор (Приложение № 16), необходимо за изпълнение
на КВР на Вертолета (Имущество/то);
2.5. Извършване на ремонт на наземното имущество числящо се на Вертолета (подпорни
столчета, експлоатационни заглушки и въжета на лопати носещ винт). Изработване на покривки за
пилотската кабина, лопати носещ винт, лопати опашен винт и втулката на носещия винт.
Забележка:
Техническите данни за вертолет Ми-17 с рег. знак 418 и основните агрегати от неговата комплектация
са посочени в Приложение №9 към Проекта на договор (Приложение № 16).
3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Техническите изисквания към доставките/услугите предмет на обществената поръчка са
описани подробно в раздел II от настоящата документация и техническа спецификация ТС
Л22.2341.16-УВО (Приложение № 17).
4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.
5. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на
основание: чл.160 от ЗОП и чл.162, ал.1 от ЗОП.
6. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА
Видът на процедурата е: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
7. МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.1. Място на изпълнение
7.1.1. Мястото за получаване на авиационната техника от избрания Изпълнител за
извършване на ремонтните дейности по предмета на обществената поръчка е района на военно
формирование 32040-Крумово.
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7.1.2. Доставката/предаването на авиационната техника от избрания Изпълнител след
извършване на ремонтните дейности по предмета на обществената поръчка, е при условие DDP
(ИНКОТЕРМС 2010) района на военно формирование 32040-Крумово.
7.1.3. Всички разходи свързани с транспортирането на авиационната техника от мястото на
получаването й до мястото за извършване на ремонтните дейности по предмета на обществената
поръчка и обратно, са за сметка на избрания Изпълнителя.
7.1.4. Мястото за доставка на посоченото в т.2.4. (от раздел І на настоящата документация)
оборудване е военно формирование 32040 – Крумово/или друго (ще бъде предмет на договаряне
между комисията на Възложителя и участниците в процедурата).
7.1.5. Условията за изпълнение са както следва:
7.1.5.1. Когато Изпълнителят е българско физическо или юридическо лице и извършва
доставка на Имуществото чрез внос от страна извън Европейския съюз:
1. Изпълнителят се задължава да получи всички необходими разрешения за внос на
Имуществото за своя сметка.
2. Изпълнителят се задължава при извършване на вноса, да постави Имуществото в режим
„Митническо складиране“ в склад под митнически контрол на територията на Р. България, където ще
се извърши прехвърляне на собствеността му за митнически нужди от Изпълнителя на Възложителя.
3. След оформяне на вноса от Възложителя, транспорта и застраховката на Имуществото до
мястото за доставка, ще бъде за сметка на Изпълнителя.
7.1.5.2. Когато Изпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице и
извършва доставка на Имуществото чрез внос от страна извън Европейския съюз:
1. Възложителят се задължава да получи всички необходими удостоверения за внос на
Имуществото за своя сметка и извърши вноса на територията на Р. България.
2. Изпълнителят се задължава при поискване от Възложителя в 30-дневен срок да предостави
на Възложителя всички необходими документи, необходими за издаване на удостоверения за внос
на Имуществото.
3. След оформяне на вноса от Възложителя, транспорта и застраховката на Имуществото до
мястото за доставка, ще бъде за сметка на Изпълнителя.
7.1.5.3. Когато Изпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице и
извършва доставка на Имуществото чрез трансфер от страна член на ЕС:
1. Изпълнителят се задължава да приключи митническите процедури по вноса на
Имуществото в страната членка на ЕС (от която ще бъде трансферирано имуществото в Р. България),
и да заплати всички дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и такси.
2. Изпълнителят се задължава да получи всички необходими разрешения за трансфер на
Имуществото за своя сметка.
3. Изпълнителят застрахова и транспортира Имуществото от държавата членка на ЕС (където
се намира) до мястото за доставка в Р. България за своя сметка.
7.1.5.4. Когато Изпълнителят е българско физическо или юридическо лице и извършва
доставка на Имуществото чрез трансфер от страна член на ЕС:
1. Изпълнителят се задължава да приключи митническите процедури по вноса на
Имуществото в страната членка на ЕС (от която ще бъде трансферирано имуществото в Р. България),
и да заплати всички дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и такси.
2. Изпълнителят се задължава да получи всички необходими разрешения за трансфер на
Имуществото за своя сметка.
3. Изпълнителят застрахова и транспортира Имуществото от държавата членка на ЕС (където
се намира) до мястото за доставка в Р. България за своя сметка.
Забележка:

- Условията за Доставка следва да се отчете от участниците/кандидатите в процедурата при
изготвяне на офертите/предложенията.
- По време на договарянето по процедурата с поканените участници ще бъдат конкретизирани
задълженията на страните по Договора при извършване на Доставките.
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7.2. Срок за изпълнение на договора
7.2.1. Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка, така както е описан в
настоящата документация, не трябва да бъде по-голям от 9 (девет) месеца, считано от датата на
сключване на договора.
7.2.2. Срокът за изпълнение на договора ще бъде предмет на договаряне между комисията
на Възложителя и участниците в процедурата, като договореният срок ще бъде използван като
показател за оценка на офертата на участника.
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II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Тактико-техническите изисквания към доставките/услугите предмет на обществената поръчка
следва да отговарят на изискванията, указани в т.3.1-3.9. на техническа спецификация ТС
Л22.2341.16-УВО (Приложение № 17).
2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ
2.1. Представител на Възложителя по въпросите за летателната годност и качеството е
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.
2.2. Контролът и оценката на летателната годност ще се извършва в съответствие с
действащите нормативни актове и документи за МО и БА.
2.3. Ремонтираните планер, двигатели и редуктори на вертолет Ми-17, техните системи и
оборудването от тяхната комплектация да бъдат съпроводени с документи, допускащи ги до
експлоатация.
2.4. Доставеното оборудване по Приложение №3 към Проекта на договор (Приложение №
18) да бъде съпроводено с документ или сертификат за одобрено разрешение или друг документ,
удостоверяващ годността му за експлоатация.
2.5. Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва съгласно
клаузите на договора.
2.6. Качеството на доставяното оборудване по Приложение №3 към Проекта на договор, ще
се удостоверява с „Протокол за оценка на съответствието“, изготвен от комисия с участие на
представители на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Заявителя (ВВС) и Изпълнителя.
2.7. Доставяното оборудване по Приложение №3 към Проекта на договор да бъде
придружено със следните документи:
2.7.1. Документ, удостоверяващ качеството издаден от производителя.
2.7.2. Документи удостоверяващ произхода, издаден от производителя в случаите, когато той
е от страна член на Европейския съюз или от страна, с която Република България има сключено
двустранно споразумение по тези въпроси, за останалите случаи- издаден от оторизиран орган.
2.7.3. Формуляри/паспорти/етикетки (където е приложимо) с нанесени данни за
производството (дати на производство, назначени ресурси и срокове на експлоатация до първи
ремонт, междуремонтен и технически, гаранция и срокове на съхранение и др.).
2.7.4. Декларация за съответствие с изискванията на договора съгласно БДС ЕN– ISO/IEC
17050-1:2010 или еквивалентно/и.
2.7.5. Гаранционна/и карта/и с посочени гаранционни ресурси в летателни
часове/кацания/цикли и други, които са приложими, както и гаранционни календарни срокове.
2.8. Данни за извършените услуги (дати на ремонти, назначени междуремонтни ресурси и
срокове на експлоатация, увеличаване на назначения ресурс и срок на експлоатация, гаранция и
срокове на съхранение и др.) да бъдат нанесени във формулярите/паспортите/етикетките (където е
приложимо).
2.9. Оценяването на съответствието на извършените услуги с изискванията на договора ще се
извършва от комисия, назначена със заповед на Командира на ВВС.
2.10. За всички дейности по изпълнение на услугите, Изпълнителят да представя декларация
за съответствие с изискванията на договора съгласно БДС ЕN– ISO/IEC 17050-1:2010 или
еквивалентно/и.
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IV ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ
3.1. Гаранционният срок на доставеното ново оборудване ще бъде не по-малък от 100 (сто)
летателни часа и/или 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на „Приемопредавателен протокол“ (Приложение №4 от проекта на договор) за приемане на вертолет Ми-17 от
Изпълнителя на Възложителя след изпълнението на дейностите по предмета на договора.
3.2. Гаранционният срок на ремонтирания вертолет (планер, двигатели ТВ3-117МТ, редуктор
ВР-14 и двигател АИ-9В, изделия от снемаемото авиационно въоръжение, включително техните
системи, оборудване и компоненти – агрегати, възли, блокове, елементи и детайли) ще бъде не помалък от 100 (сто) летателни часа и/или 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на
„Приемо-предавателен протокол“ (Приложение №4 от проекта на договор) за приемане на вертолет
Mi-17 от Изпълнителя на Възложителя след изпълнението на дейностите по предмета на договора.
4. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
4.1. При транспортиране и съхранение да се използват само стандартни заводски опаковки.
4.2. При приемане на Вертолета след извършване на основен (капитално-възстановителен)
ремонт, същият ще бъде комплектован с ремонтираното оборудване по Приложение № 1 и
Приложение № 2 и новото оборудване по Приложение № 3 (от проекта на Договор). Всички агрегати,
възли, оборудване и гумено-технически изделия от комплектацията на Вертолета ще осигуряват
експлоатацията им в рамките на установения междуремонтен календарен срок на експлоатация.
4.3. На Вертолета след ремонт от Изпълнителя по Договора ще се изпълнят съответните
заводски наземни и летателни изпитвания. Всички разходи за изпълнението им (горивно-смазочни
материали, застраховки, наем на екипаж и др.) са за сметка на Изпълнителя.
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III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА
1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1.1. Възлагането на настоящата обществената поръчка ще се извърши, чрез процедура на
договаряне с публикуване на обявление за поръчка в съответствие с Част четвърта „Специални
правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност“ от ЗОП.
1.2. Възложителят провежда предварителен подбор с цел определяне на кандидатите, които
имат необходимите 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 отбранатапрофил на купувача (http://pp.mod.bg/).
1.3. За участие в процедурата Кандидатите следва да представят заявление за участие в
предварителния подбор изготвено при условията и изискванията на настоящите указания.
Забележка:
При предварителният подбор кандидатите нямат право да представят техническо предложение и
оферта за изпълнение на поръчката! Офертите ще се изискат от Възложителя, при изпращане на
поканата за участие до одобрените за участие кандидати след приключване на предварителния подбор.

2. ИЗИСКВАНИЯ
2.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Срокът на валидност на офертата трябва да бъде не по-кратък от 4 (четири) месеца считано от
датата, посочена като крайна дата за получаване на офертата. При необходимост от удължаване на
този срок, участникът удължава същия със срока поискан от Възложителя. Срокът се декларира в
„Декларация за срок на валидност на офертата“ (Приложение № 12). Декларацията се прилага към
техническото предложение на участника.
2.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ
бъде:

2.2.1. Начинът на плащане по договора за изпълнение на обществената поръчка може да

2.2.1.1. Авансово плащане по банков път – процент (до 30 %) от стойността на договора , в
срок до 60 (шестдесет) дни след предоставяне на оригинална фактура и гаранция за стойността на
аванса.
2.2.1.2. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни
след изпълнение на дейностите съгласно предмета на поръчката и представяне в Дирекция
„Отбранителна аквизиция“-МО на следните документи:
1. оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от упълномощени представители на
Изпълнителя и Възложителя;
2. оригинал на „Протокол за извършена услуга“, удостоверяващ изпълнението на услугите,
подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя.
2.2.1.3. Останалите проценти до пълната стойност на договора се заплаща по банков път след
изпълнение на услугите, в срок до 30 дни след представяне на документите по т.2.2.1.2.
2.2.1. Начинът на плащане подлежи на договаряне с поканените участници по процедурата и
се посочва в договора.
2.2.2. При сключване на договора, цените ще бъдат съобразени с българското
законодателство по ДДС.
фирми.

2.2.3. Плащанията ще се извършват в лева за български фирми и в евро за чуждестранни
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2.2.4. Ако Изпълнителят е чуждестранно лице, всички банкови разходи извън територията на
Република България, са за сметка на Изпълнителя, а всички банкови разходи на територията на
Република България са за сметка на Възложителя (когато е приложимо).
2.2.5. Ако някои от платежните документи са на чужд език, изпълнителят е длъжен да осигури
техния превод на български език.
2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
2.3.1. Изисквания към гаранциите за авансово плащане:
2.3.1.1. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за авансово
плащане.
2.3.1.2. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните форми:
2.3.1.2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане:
1. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна банкова гаранция за стойността на
аванса, която трябва да е с валидност най-малко 30 календарни дни след последната изпълнена
услуга. Текстът и условията на банковата гаранция се съгласуват предварително с Възложителя.
Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка извън територията на Република
България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от банка на територията на Република
България (ако е приложимо).
2. Сумата по банковата гаранция може да се редуцира със стойността на изпълнените от
Изпълнителя услуги и след представяне на следните документи:
• оригинал на надлежно оформена фактура (за изпълнените услуги съгласно предмета на
Договора);
• оригинал на „Протокол за извършена услуга" (Приложение № 3 от проекта на договор),
удостоверяващ изпълнението на услугите или част от тях, подписан от упълномощени представители
на Изпълнителя и Възложителя.
2.3.1.2.2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка:
1. Застрахователна полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане чрез
покритие на отговорността на изпълнителя, да бъде с валидност 30 дни след последната изпълнена
услуга.
2. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал с
подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и
на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
3. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса
за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
4. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора).
5. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като
копие на платежния документ бъде представен на бенефициента.
6. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента
посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в
рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.
7. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане
за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
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8. Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по договора (застрахован по застрахователната полица, за което Бенефициент по
застрахователната полица е платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са сумите,
които представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други
вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово
платените финансови средства.
9. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора , може да се
редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането
може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано
уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя за изпълнение на
съответна част от договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.
10. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да представи
добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
11. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
12. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
13. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена
полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:
13.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
13.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя
с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
14. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с
Министерство на отбраната договор и всички други необходими документи свързани с него, с
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
15. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за авансово плащане.
2.3.1.2.3. Паричен превод - по сметка на дирекция „Финанси“– МО в Българска Народна
Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
2.3.2. Изисквания към гаранцията за изпълнение на договора:
1. При подписване на договор за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, участникът
избран за Изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността
на договора без ДДС.
2. Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на точното и своевременно
изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора.
3. Гаранцията за изпълнение на договора да бъде със срок не по-малък от 30 (тридесет)
календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора (само за гаранция под формата на
банкова гаранция/застрахователна полица).
4. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
2.3.4. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
2.3.4.1. Паричен превод
По сметка на дирекция “Финанси”-МО в Българска Народна Банка, гр. София, пл. ”Александър
І”, № 1 IBAN – ВG 96 ВNВG 9661 3300 1522 01.
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2.3.4.2. Банкова гаранция за изпълнение
1. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение. Текстът на банковата гаранция
се съгласува с Възложителя.
2. В случай, че банковата гаранция и е издадена от банка извън Република България, същата
следва да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на Република
България (ако е приложимо).
2.3.4.3. 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал с
подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и
на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса
за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като
копие на платежния документ бъде представен на бенефициента.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента
посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в
рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане
за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др.
уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.
8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора, може да се
редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането
може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано
уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.
9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да представи
добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена
полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:
12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя
с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с
Министерство на отбраната договор и всички други необходими документи свързани с него, с
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
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14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
3. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
От участие в настоящата процедура се отстраняват кандидати/участници:
3.1. При наличие на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал. 2, т. 1-5 от ЗОП;
3.2. При наличие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и ал.2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и липса на декларация по чл. 327, ал.1 от
ЗОВСРБ.
3.3. При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за
Изпълнителя по договора са съгл. чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
3.4. При установяване на несъответствие с изискванията и условията, посочени от
Възложителя така, както са формулирани в обявлението за обществената поръчка и документацията
за участие.
3.5. При наличие на основание по чл.107 от ЗОП и чл. 101, ал.11 от ЗОП.
4. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
4.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
4.1.1. Всеки Кандидат може да представи само едно заявление за участие в процедурата.
4.1.2. Документите за участие в предварителен подбор се представя от кандидата, или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчителна пратка с обратна разписка, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30
часа на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5, Дирекция „Отбранителна аквизиция”.
4.1.3. Документите за участие в предварителен подбор се представят на хартиен носител в
запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху която кандидатът изписва:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Дирекция „Отбранителна аквизиция”
гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедурата на договаряне с публикуване на обявлението с предмет:
„Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17“
Наименование на кандидата (включително участниците в обединението, когато е
приложимо):………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………
Телефон и по възможност факс и електронен адрес:………………………………………………

4.1.4. Заявлението се подава на български език. Документите, които са на чужд език се
представят в превод на български език. Кандидатът носи риска и отговорността за точността на
превода и Възложителят няма задължението да съблюдава за несъответствия в превода.
4.1.5. Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверено от кандидата
копие.
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4.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ
Заявлението трябва задължително да съдържа:
4.2.1. Списък на представените документи, съдържащи се в заявлението за участие –
(Приложение № 7);
4.2.2. Данни за кандидата – ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция
при провеждането на процедурата - (Приложение № 1).
4.2.3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5
от ЗОП – (Приложение № 2);
4.2.4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.2, т.1 – 4 от
ЗОП – (Приложение № 3);
4.2.5. Декларация от Кандидата (в свободна форма) дали при изпълнение на договора ще
извършва износ и/или внос или трансфер на имущество.
Кандидатите с регистрация и седалище на територията на Р. България и декларирали, че при
изпълнение на договора ще извършват износ и/или внос или трансфер на имущество, прилагат към
декларацията и заверено копие на пълен валиден лиценз за износ и/или внос или пълен валиден
сертификат за трансфер на оръжие, съгласно Раздел III, т. 6 от документацията за участие „Годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност“
4.2.6. Доказателства за технически и професионални възможности:
4.2.6.1. Кандидатът следва да представи доказателства, че за последните пет години от
датата на подаване на заявлението за участие в процедурата е изпълнил дейности с предмет
идентичен или сходен с предмета на поръчката.
4.2.6.2. За доказване на горното обстоятелство кандидатите представят Списък на услугите,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (Приложение № 10), с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги под
формата на удостоверение или референция, издадено от получателя или от компетентен орган, или
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, както и други
доказателства.
4.2.6.3. Под "сходен предмет" се разбира капитално-възстановителен ремонт на летателни
апарати и/или авиационни двигатели и оборудване от тяхната комплектация.
4.2.6.4. Минимално изискване – през последните 5 (пет) години кандидатът трябва да има
изпълнен не по-малко от един капитално възстановителен ремонт на самолет и/или вертолет и/или
авиационен двигател.
4.2.7. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата – (Приложение №5);
4.2.8. При кандидати обединения – Копие на договора за обединение. Когато в договора не
е посочено лицето, което представлява кандидатите в обединението, се представя и документ,
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. От представените
документи следва да е видно разпределението на отговорностите на/между членовете в
обединението и техните права и задължения;
4.2.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)– (Приложение № 6). Декларацията
се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т кандидата;
4.2.10. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – (Приложение № 6.1). Декларацията се
подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т кандидата;
4.2.11. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на
изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) – (Приложение № 4).
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Забележки:
1. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1.1. Документите по т.4.2.2 и т.4.2.3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението.
1.2. Документите по т.4.2.4 се представят за участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор.
1.3. Документите по т.4.2.5 и 4.2.6 се представят само за участниците, чрез които обединението
доказва съответствието си с критериите за подбор.
1.4. Документите по т.4.2.3 и 4.2.10 се представят за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
2. Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите по т.4.2.4 и т.4.2.11 могат да се представят
само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата.

5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСИКАВАНИЯ
5.1. Дейностите по т.2.1, 2.2 и 2.3 от Раздел I от документацията да се извършват от
Конструктора/Производителя или от оторизиран от тях, за вида дейност изпълнител.
5.2. Доказването на това условие се извършва чрез представяне на заверено копие на
документ (споразумение/договор/документ за упълномощаване или др.) удостоверяващ горното
изискване (с официален превод на български език).
6. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
6.1. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
6.1.1. Изпълнението на дейностите по предмета на поръчката предполагат наличието на
лиценз за износ и/или внос или сертификат за трансфер на оръжие, съгласно Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. В този
смисъл към заявлението за участие кандидатите следва да представят копие на пълен валиден
Лиценз/Сертификат, съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на
изделия и технологии с двойна употреба.
Забележка:
В случай, че лицензът/сертификатът е ограничен, в него следва да е посочено, че включва позиция ML10 от
Списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет с ПМС № 144 от 16 юни 2016 г. (обн. ДВ. бр.48 от 24
Юни 2016 г.).

а) Кандидатите с регистрация и седалище на територията на Р. България и предвиждащи
дейности по износ, внос или трансфер на оборудване от комплектацията на Вертолета (елементи от
него) по време на изпълнение на договора, представят заверено копие на съответния
лиценз/сертификат по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба;
б) В случай, че изпълнението на всички дейности по предмета на поръчката се извършват на
територията на Р. България, кандидатът представя декларация за това без да представя посочения
по-горе лиценз/сертификат.
в) Кандидатите с регистрация и седалище извън територията на Р. България да представят
документ еквивалентен на посочения по-горе лиценз/сертификат ако такъв се изисква в съответствие
със законодателството на страната на която кандидатът е регистриран и извършва своята дейност.
6.2. ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Няма изисквания към Кандидатите за доказване на икономическо и финансово състояние.
6.3. ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
6.3.1. Кандидатът следва да представи доказателства, че за последните пет години от датата
на подаване на заявлението за участие в процедурата е изпълнил дейности с предмет идентичен или
сходен с предмета на поръчката.
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6.3.2. За доказване на горното обстоятелство кандидатите представят списък на услугите,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение
или референция, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен
регистър, в който е публикувана информация за услугата, както и други доказателства - (Приложение
№ 11 от документацията за участие).
6.3.3. Под "сходен предмет" се разбира капитално-възстановителен ремонт на летателни
апарати и/или авиационни двигатели и/или оборудване от тяхната комплектация.
Минимално изискване – през последните 5 (пет) години кандидатът трябва да има изпълнен
не по-малко от един капитално възстановителен ремонт на самолет и/или вертолет и/или
авиационен двигател и/или вертолетен редуктор.
6.3.4. Когато при изпълнението на поръчката се предвижда участие на подизпълнители
участниците следва да представят в офертите си доказателства по чл.158, ал.7 от ЗОП, съгласно
изискванията на Възложителя в Раздел III, т.6.3 от документацията за участие и по отношение на
подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР
7.1. Възложителят най-малко два дни преди датата за провеждане на публичното заседание
по отваряне на заявленията ще публикува на интернет страницата си в профила на купувача
(http://op.mod.bg), информация за точния час, дата и място на провеждане на заседанието.
7.2. Комисия на Възложителя разглежда постъпилите в срока посочен в Обявлението,
заявления за участие в процедурата по реда на чл.54 от ППЗОП.
7.3. Комисията по горната точка представя протокол с резултатите от предварителния подбор
на възложителя. В срок до 5 работни дни от датата на приемане на протокола Възложителят обявява
с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти, съответно – да участват в
преговорите. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от
Възложителя изисквания, и мотивите за това.
7.4. Възложителят публикува в профила на купувача на Интернет страницата на
Министерството на отбраната решението и протокола на комисията.
8. ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕТО И ОФЕРТИ
8.1. В съответствие с чл. 55, ал. 2 от ППЗОП на избраните кандидати се изпращат писмени
покани за участие в договарянето и представяне на оферти.
8.2. Кандидатите, които са получили от Възложителя покана за участие в договарянето,
следва в посочения в поканата срок да представят оферта, изготвена при условията и изискванията
на настоящата документация.
8.3. Офертите се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка всеки
работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет.
5, Дирекция „Отбранителна аквизиция” в запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху която се
посочват:
1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес;
3. Наименованието на поръчката.
8.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта. Не се допускат варианти.
8.5. Офертата се представя в един екземпляр- оригинал в писмена форма на български език, а
документите на чужд език- придружени с официален превод на български език.
8.6. Опаковката (плика) с офертата трябва да съдържа подписани от участника документи
както следва:
8.6.1. „Техническо предложение“, съдържащо:
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1. „Документ за упълномощаване“, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
2. „Предложение за изпълнение на поръчката“ - в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, изготвенo по образец и подписан от лице с
представителна власт (Приложение № 14);
3. „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (Приложение №
13);
4. Списък с предложените подизпълнители и вида и дела на работите, които ще бъдат
изпълнени от тях при изпълнението на поръчката – (Приложение № 8) (когато се предвижда
участието на подизпълнител/и).
5. „Декларация за срок на валидност на офертата“ (Приложение № 12).
6. „Декларация за конфиденциалност” по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 11).
Декларацията не е задължителна. Същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие
на основания за това.
7. Декларация (от подизпълнителя/ите) за съгласие за участие в изпълнението на
обществената поръчка като подизпълнител (когато се предвижда участието на подизпълнител/и)–
(Приложение № 9);
8. Заверено копие на документ с официален превод на български език
(споразумение/договор/документ за упълномощаване или др.) удостоверяващ, че дейностите по
т.2.1, 2.2 и 2.3 от Раздел I от документацията ще се извършват от Конструктора/Производителя или от
оторизиран от тях за вида дейност изпълнител. Документът се представя съобразно вида и дела на
поръчката, който ще се изпълнява.
9. Представяне на следните документи за предложените подизпълнители:
9.1. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от
ЗОП – (Приложение № 2);
9.2. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.2, т.1 – 4 от
ЗОП – (Приложение № 3);
9.3. Декларация от подизпълнителя (в свободна форма) дали при изпълнение на договора
ще извършва износ и/или внос или трансфер на имущество.
Подизпълнители с регистрация и седалище на територията на Р. България и декларирали, че
при изпълнение на договора ще извършват износ и/или внос или трансфер на имущество, прилагат
към декларацията и заверено копие на пълен валиден лиценз за износ и/или внос или пълен
валиден сертификат за трансфер на оръжие, съгласно Раздел III, т. 5 от документацията за участие. В
случай, че лицензът/сертификатът е ограничен, в него следва да е посочено, че включва позиция
ML10 от Списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет с ПМС № 144 от 16 юни 2016 г. (обн. ДВ.
бр.48 от 24 Юни 2016 г.). Подизпълнителите с регистрация и седалище извън територията на Р.
България представят еквивалентен документ, ако такъв се изисква в съответствие със
законодателството на страната на която са регистрирани и извършват своята дейност.
9.4. При подизпълнители обединения – Копие на договора за обединение. Когато в договора
не е посочено лицето, което представлява подизпълнителите в обединението, се представя и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. От
представените документи следва да е видно разпределението на отговорностите на/между
членовете в обединението и техните права и задължения;
9.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ –
(Приложение № 7). Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и
представлява/т подизпълнителя;
9.6. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – (Приложение № 6.1). Декларацията се подписва
от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т подизпълнителя;
9.7. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на изключенията
по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и документацията за
участие.
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9.8. Заверено копие на документ с официален превод на български език
(споразумение/договор/документ за упълномощаване или др.) удостоверяващ, че дейностите по
т.2.1, 2.2 и 2.3 от Раздел I от документацията ще се извършват от Конструктора/Производителя или от
оторизиран от тях за вида дейност изпълнител. Документът се представя съобразно вида и дела на
поръчката, който ще се изпълнява съответния подизпълнител.
9.9. Доказателства за технически и професионални възможности- (за всеки един от
подизпълнителите съгласно вида и дела на поръчката които ще изпълняват):
9.9.1. Подизпълнителите следва да представи доказателства, че за последните пет години от
датата на подаване на заявлението за участие в процедурата е изпълнил дейности с предмет
идентичен или сходен с предмета на поръчката.
9.9.2. За доказване на горното обстоятелство подизпълнителите представят Списък на
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (Приложение № 10),
с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги
под формата на удостоверение или референция, издадено от получателя или от компетентен орган,
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, както и
други доказателства.
9.9.3. Под "сходен предмет" се разбира капитално-възстановителен ремонт на летателни
апарати и/или авиационни двигатели и оборудване от тяхната комплектация.
9.9.4. Минимално изискване – през последните 5 (пет) години подизпълнителят трябва да
има изпълнен не по-малко от един капитално възстановителен ремонт съобразно вида и дела от
поръчката, която ще изпълнява.
Забележка:
Всички изброени документи за подизпълнителите се представят в офертата на участника, съгласно чл.
106, ал. 2, т. 2, б. "б" от ППЗОП;

10. „Ценово предложение” - изготвено по образец и подписан от лице с представителна
власт (Приложение № 15);
11. Опис на представените с офертата документи
9. ДОГОВАРЯНЕ
9.1. Комисия назначена от Възложителя провежда договаряне с поканените участници по
реда на постъпване на първоначалните оферти, като направените предложения и постигнатите
договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на
комисията и от участника.
9.2. След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до Възложителя, в който
отразява резултата от преговорите и предлага класиране на участниците и предложение за
сключване на договор с класирания на първо място участник, или предложение за прекратяване на
процедурата със съответното правно основание.
Забележка:

1. По време на договарянето по процедурата с поканените участници ще бъдат конкретизирани/договорени:
• Условията за доставка;
• Посоченият от участниците в „Предложение за изпълнение на поръчката“ срок за изпълнение на
поръчката;
• Посочените от участниците цени в ценовото предложение;
• Начинът на плащане/процентът авансово плащане за изпълнение на поръчката;
2. Зададените от Възложителя параметри в техническата спецификация ТС Л22.2341.16-УВО, няма да бъдат обект
на договаряне.
3. Договорените параметри ще бъдат записани в протокола от проведеното с участника договаряне и отразени в
съответните клаузи от проекта на договор.
4. В случай, че направените от участниците при договарянето предложения за промени в клаузите на договора,
които подлежат на договаряне не бъдат приети от комисията, валидни остават клаузите от проекта на договор,
приложен към настоящата документация.
5. След провеждане на договаряне с всички участници, комисията извършва класиране на участниците по посочения в
обявлението критерии за възлагане и съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертите
(Раздел IV от настоящата документация).
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IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1.1. Комисия, назначена със заповед на Министъра на отбраната или упълномощено от него
лице ще разгледа представените от участниците заявления и ще извърши предварителен подбор.
1.2. Комисията ще разгледа представените от участниците оферти и ще извърши класиране
на участниците.
1.3. Само участници, чиито оферти отговарят на изискванията на настоящата документация се
допускат до по-нататъшна оценка.
2. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА
2.1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.
2.2. „Икономически най-изгодната оферта“ се определя въз основа на критерият за възлагане
„оптимално съотношение качество/цена“
Оценяването на офертите ще се извършва по методика за определяне на комплексната
оценка на офертата, разработена от Възложителя, в която са определени показателите за оценка,
относителната им тежест и начините за определянето им.
3. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОЦЕНЯВАНАТА ОФЕРТА
Максималната стойност на Комплексната оценка (КО) на всяка една от офертите е 100 точки.
КО се изчислява по следната формула: КО = Пц + Пс
4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
4.1. Показателите за оценка на всяка оферта са:
4.1.1. Показател „цена” (Пц);
4.1.2. Показател „срок за изпълнение” (Пс).
4.2. Относителната тежест на показателите за оценка са:
4.2.1. Показател „цена” (Пц) – 80 %;
4.2.2. Показател „срок за изпълнение” (Пс) – 20 %.
5. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отделните компоненти “Показател цена” (Пц) и “Показател срок за изпълнение ” (Пс) се
изчисляват както следва:
5.1. Показател „цена” (Пц);
Показателят отчита предлаганата от участниците цена за извършване на капиталновъзстановителен ремонт на вертолет Ми-17. Показателят се изчислява по следната формула, която
отчита и тежестта му:

ПЦ =

Ц min
⋅ 80 , където:
Ц уч i

Цmin – най-ниската стойност на параметъра Ц предложен (договорен) от участник допуснат до

класиране;

Цуч i

оценява.

– стойност на параметъра Ц предложен (договорен) от съответния участник, който се

Параметъра (Ц) представлява цената за извършване на капитално-възстановителен ремонт на
вертолет Ми-17 със заводски номер 103М15 и регистрационен знак 418, двигателите, редукторите и
комплектуващите ги изделия, което включва комплексно изпълнение на всички доставки и услуги от
предмета на обществената поръчка. Всеки участник в процедурата предлага стойността на
параметъра (Ц) в точка 1 от ценовото предложение на участника в процедурата (Приложение №15).
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VI КРИТЕРИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ

5.2. Показател „срок за изпълнение” (Пс);
Показателят отчита предлаганият от участниците максимален срок за извършване на
капитално-възстановителен ремонт на един брой вертолет Ми-17. Показателят се изчислява по
следната формула, която отчита и тежестта му:

ПС =

С min
⋅ 20 , където:
С уч i

Сmin – най-кратък срок за извършване на капитално-възстановителен ремонт на един брой
вертолет Ми-17 в месеци, предложен (договорен) от участник допуснат до класиране;
Сi
– предложен (договорен) срок за извършване на капитално-възстановителен ремонт на един
брой вертолет Ми-17 от съответния участник, който се оценява.
Всеки участник в процедурата предлага стойността на параметъра (С) в т.5 от „Предложение
за изпълнение на поръчката (Приложение № 14).
6. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
6.1. Класирането на офертите се извършва от комисията по низходящ ред на получените
Комплексни оценки КО.
6.2. Участникът, чиято оферта отговаря на всички изисквания на настоящата документация и е
получил най-висока стойност на КО се класира на първо място за изпълнител на поръчката.
6.3. В случай, че комплексните оценки КО на две или повече оферти са равни, с предимство
се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение на показателя „Срок за изпълнение“;
6.4. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т. 6.3.
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

Образец на „Данни за кандидата“
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Приложение № 2

Образец на „Декларация за удостоверяване на липсата на
обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП“

23

Приложение № 3

Образец на „Декларация за удостоверяване на липсата на
обстоятелствата по чл.157, ал.2, т.1 – 4 от ЗОП“

24

Приложение № 4

Образец на „Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3,
т.8 или наличие на изключенията по чл.4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици“
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС)

25

Приложение № 5

Образец на „Декларация за липса на свързаност с друг кандидат
в процедурата”

26

Приложение № 6

Образец на „Декларация за отсъствие на обстоятелствата по
чл.327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ“

27

Приложение № 6.1

Образец на „Декларация за отсъствие на обстоятелствата по
чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ“

Приложение № 7

Списък на представените документи, съдържащи се в
заявлението за участие

28

Приложение № 8

Образец на „СПИСЪК с предложените подизпълнители и вида и
дела на работите, които ще бъдат изпълнение от тях при
изпълнението на поръчката“

29

Приложение № 9

Образец на „Декларация за съгласие за участие в изпълнението
на обществената поръчка като подизпълнител“

30

Приложение № 10

Образец на „Списък на услугите, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчката“

31

Приложение № 11

Образец на „Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от
ЗОП“

32

Приложение № 12

Образец на „Декларация за срок на валидност на офертата”

33

Приложение № 13

Образец на „Декларация за съгласие с клаузите на приложения
проект на договор ”

34

Приложение № 14

Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката“

35

Приложение № 15

Образец на „Ценово предложение“

39

Приложение № 16

Договор (Проект)

41

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17

21

VII ПРИЛОЖЕНИЯ

ДАННИ ЗА КАНДИДАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „…………………………………….………..“
Административни сведения
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която
участникът е установен)
Седалище:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или
(невярното се зачертава) от следните лица:

поотделно 1....................................
2....................................

Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:……………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:............................................
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.
_______________/______________/
подпис

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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VII ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.157, АЛ.1 И АЛ.2, Т.5 ОТ ЗОП
Подписаният/ подписаната :
…………................................................................................................................................................
собствено, бащино, фамилно име

ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................…...., издадена
на.................................................. от МВР - гр.……………………..............................................
дата на издаване

място на издаване

адрес:............................................................................................…………………...............................
постоянен адрес

Представляващ/ а………………………………………................................................................................,
наименование

в качеството си на.........................................................................................................................
длъжност

седалище .....................................................................................................................................,
адрес на управление:..................................................................................................................,
тел./факс........................., ЕИК ..................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (или съм реабилитиран), за престъпление по чл.108а,
чл.159а – 159г, чл.192а, чл.194 – 217, чл.219 – 252, чл.253 – 260, чл.301 – 307, чл.321 и 321а от
Наказателния кодекс. (излишното се зачертава)
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда (или съм реабилитиран), за престъпление, аналогично
на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна. (излишното се зачертава)
3. Нямам конфликт на интереси, свързан с настоящата процедура, който не може да бъде
отстранен.
4. Не съм е представил документи с невярно съдържание, свързани с удостоверяване на
липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор.
Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидат е установен,
е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 3-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис

печат

фамилия

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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VII ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.157, АЛ.2, Т.1 – 4 ОТ ЗОП
Подписаният/ подписаната :
…………................................................................................................................................................
собствено, бащино, фамилно име

ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................…...., издадена
на.................................................. от МВР - гр.……………………..............................................
дата на издаване

място на издаване

адрес:............................................................................................…………………...............................
постоянен адрес

Представляващ/ а………………………………………................................................................................,
наименование

в качеството си на.........................................................................................................................
длъжност

седалище .....................................................................................................................................,
адрес на управление:..................................................................................................................,
тел./факс........................., ЕИК ..................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
1.Представляваният от мен кандидат в процедурата:
- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в производство по несъстоятелност;
- не е в процедура по ликвидация;
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от
Търговския закон
- не е преустановил дейността си
(в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се декларира, кандидатът не се
намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на
държавата, в която е установен)
2. Представляваният от мен кандидат в процедурата няма задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. Представляваният от мен кандидат в процедурата не е лишен е от правото да упражнява
определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и
сигурността;
4. Представляваният от мен кандидат в процедурата не е с влязло в сила съдебно решение с
което е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките.
5. Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя
на обществената поръчка в 3-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

…………………………………..….

............................../............................./

място на деклариране

дата на деклариране

подпис

печат

фамилия

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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VII ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3, Т.8 ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО ЧЛ.4 ОТ
ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В
ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ („ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”)
Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________
дата на издаване

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

със седалище___________________________________________________________________________,
адрес на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
/ненужното се зачертава/
режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно
облагане.
Юрисдикцията
с
преференциален
данъчен
режим
е
____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/
2. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано в
/ненужното се зачертава/
юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните разпоредби
на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Юрисдикцията
с
преференциален
данъчен
режим
е
____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/
3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим/
…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

…………………………………..….

............................../............................./

място на деклариране
дата на деклариране

Забележка:

подпис,

печат

фамилия

1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. Когато кандидатът или участникът
е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в
обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват
кандидата или участника/подизпълнителя/трето лице, съгласно представения документ за регистрация.

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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VII ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ КАНДИДАТ В ПРОЦЕДУРАТА
Подписаният/ата..............................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................
(длъжност)

на .......................................................................................................................................................................
(наименование на участника/кандидата)

ЕИК/БУЛСТАТ

..................................................................................... – кандидат/участник в процедура за

възлагане на обществена поръчка с предмет: ".....................................................................................".
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен кандидат/участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 2, т. 44 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг кандидат/участник в настоящата процедура.

…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

…………………………………..….

............................../............................./

място на деклариране
дата на деклариране

подпис,

печат

фамилия

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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VII ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 327 б, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗОВСРБ
(попълва се от кандидат/подизпълнител/
Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________
дата на издаване

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

със

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

седалище_______________________________________________________________________,

адрес на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по чл.
327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

печат

фамилия

Забележка: Декларацията се представя за всяко едно от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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VII ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 327, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗОВСРБ)
Долуподписаният/ата: _______________________________________________,
име, презиме, фамилия

ЕГН_________________, адрес:_____________________________________________
постоянен адрес

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на ____________

дата на издаване

от МВР-гр. _______________, адрес ________________________________________________________,
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ____________________, в ________________________________________________,
длъжност

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

със седалище___________________________________________________________________, адрес на
управление: ____________________________________________________________________________,
тел. /факс ______________, вписано в търговския регистър при _______________________________
съд по ф.д. №. ___________ /_________ г. БУЛСТАТ/ЕИК ______________________
1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен
търговец, в размер на ____________________________________________________________________
има следния произход: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
2. Декларирам, че собственик на капитала на горепосоченото юридическо лице/едноличен
търговец са следните лица:
2. 1. ___________________________________________________________________________
име, презиме, фамилия/фирма

ЕГН/ЕИК________________
Постоянен адрес /
Седалище и адрес на управление__________________________________________________________
Гражданство _____________________ Документ за самоличност _______________________________
2.2. ___________________________________________________________________________
име, презиме, фамилия/фирма

ЕГН/ЕИК _______________
Постоянен адрес/
Седалище и адрес на управление __________________________________________________________
Гражданство _____________________ Документ за самоличност _______________________________
и други.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

печат

фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

СПИСЪК
НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17“

№

Съдържание

Дата:
Наименование на кандидата:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис и печат:

Вид и количество на
документите

/оригинал, копие, заверено
копие/

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

СПИСЪК

С ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И ВИДА И ДЕЛА НА РАБОТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ
ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ТЯХ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________
дата на издаване

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

със седалище___________________________________________________________________________,
адрес на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При изпълнението на обществена поръчка с предмет_________________________________________
няма да използвам / ще използвам подизпълнител/и.
(невярното се зачертава)

I.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:

(изписват се наименованията на дружествата подизпълнители)

1._______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
II.Вида на услугите, които ще извършва/т ще бъдат:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
1.Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите:
1.1. Делът
от
поръчката,
който
ще
бъде
възложен
на
подизпълнителя
________________________________________________________________
(изписва се наименованието на дружеството на подизпълнителя)

1.2.Делът
от
поръчката,
който
ще
бъде
възложен
на
подизпълнителя
________________________________________________________________
(изписва се наименованието на дружеството на подизпълнителя)

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
…………………………………..….
място

…………………………………..….
дата

•
•
•

............................../............................./
подпис,

печат

фамилия

I и II се попълват само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката.
При необходимост се добавят повече редове.
Към декларацията се прилагат и документите, с които се доказва спазването на изискванията за подбор за всеки
подизпълнител съобразно вида и дела на тяхното участие
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
Подписаният/ата..............................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................
(длъжност)

на .......................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с
нестопанска цел - вярното се подчертава):
.............................................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет

"..................................................................................................................................................................... "
2. Делът от предмета на поръчката, които ще изпълняваме като подизпълнител, е:
.............................................................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от
подизпълнителя)

.............................................................................................................................................................................
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки
желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да
се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

…………………………………..….

............................../............................./

място на деклариране
дата на деклариране

подпис,

печат

фамилия

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

СПИСЪК

НА УСЛУГИТЕ, КОИТО СА ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА
Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________
дата на издаване

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

със

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

седалище_______________________________________________________________________,

адрес на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________
ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен кандидат......................................................., през последните 5 (пет) години,

(фирмата на кандидата),
считано от датата на подаване на заявлението за подбор, е изпълнил описаните по-долу услуги,
еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:

N

Предмет на изпълнената
услуга и кратко описание

Стойност/цена (без ДДС) и
количество/брой/обем на
изпълнената услуга

Крайна дата на
изпълнение на услугата

Получател на услугата

1
2
…

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства:
1. .......................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................
Забележка:
1. Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се
позовава.
2. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя
или от компетентен орган или сертификат, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана
информация за услугата, както и други доказателства.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

…………………………………..….

............................../............................./

място на деклариране
дата на деклариране

подпис,

печат

фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПО ЧЛ. 102, АЛ. 1 от ЗОП

Подписаният/ата...............................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................
(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ

.................................................. - участник в процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет "................................................................................................"

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от
предложението за изпълнение на поръчката) от предложението за изпълнение на поръчката, да се
счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в
предвидените от закона случаи.

Забележка:
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от
офертите им, които подлежат на оценка.

…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

печат

фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Долуподписаният/ата: ___________________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ____________________________
дата на издаване

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

със

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

седалище_______________________________________________________________________,

адрес на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Срокът на валидност на офертата е …………………………………….…….. календарни дни считано от датата,
(не по-кратък от 4 /четири/)

посочена като крайна дата за получаване на офертата;

2. При поискване за удължаване на срока на валидност на офертата, той ще бъде удължен със срока
поискан от Възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.

…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

…………………………………..….

............................../............................./

място на деклариране
дата на деклариране

подпис,

печат

фамилия

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17

33

VII ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
От ___________________________________________ с ЕГН _________________, с постоянен адрес в
гр. ___________, настоящ адрес в гр.___________, община _________, ул. __________ с лична карта №
____________, издадена на _________ от ________________, управител (член на управителния съвет,
член на Съвета на директорите) _______________________________________________ (посочва се
длъжността) на ___________________________________________________, участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: ________________________________________________.
ДЕКЛАРИРАМ
Че съм запознат и приемам клаузите в проекта на договор.
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис

печат

фамилия

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17”
до: _____________________________________________________________________________
наименование и адрес на Възложителя

от: _____________________________________________________________________________
наименование на Участника

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка с горепосочения предмет.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ
АКО БЪДЕМ ИЗБРАНИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР:
1. Ще извършим капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 със заводски номер
103М15 и регистрационен знак 418 (по-надолу в текста Вертолета), двигателите, редукторите и
комплектуващите ги изделия, което включва комплексно изпълнение на следните доставки и
услуги:
(1) Извършване на основен (капитално-възстановителен) ремонт на планера на Вертолета,
двигателите, редукторите и комплектуващите ги изделия съгласно Приложение №1 към Проекта на
договор;
(2) Извършване на основен (капитално-възстановителен) ремонт на агрегати и изделия от
снемаемото авиационно въоръжение на Вертолета съгласно Приложение №2 към Проекта на
договор;
(3) Увеличение на срока на служба на планера на Вертолета, блоковете, възлите, детайлите и
агрегатите от комплектацията на Вертолета съгласно „Каталог запасных частей вертолета Ми-17”,
пономерната
документация
на
Вертолета
и
актуалната
документация
на
Конструктора/Производителя;
(4) Доставка и монтаж (по време на изпълнението на КВР на Вертолета) на оборудване
съгласно Приложение №3 към Проекта на договор, необходимо за изпълнение на КВР на Вертолета;
(5) Извършване на ремонт на наземното имущество числящо се на Вертолета (подпорни
столчета, експлоатационни заглушки и въжета на лопати носещ винт). Изработване на покривки за
пилотската кабина, лопати носещ винт, лопати опашен винт и втулката на носещия винт.
2. След завършване на дейностите по т.1, планера на Вертолета, двигателите, редукторите и
оборудването от тяхната комплектация ще притежават ресурси и календарни срокове на
експлоатация считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, както следва:
(1) На планера, блоковете, възлите, детайлите и агрегатите от комплектцията на Вертолета:
• междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 7
години);
• междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1500 часа).
(2) На двигатели ТВ3-117МТ и оборудването от тяхната комплектация :
• междуремонтен календарен срок на експлоатация - ……………….. (не по-малък от 10
години);
ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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• междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1500 часа);

(3) На пусков двигател АИ-9В и оборудването от неговата комплектация:
• междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 7
години);
• междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 600 запуска, 1000
отбора и 100 часа в генераторен режим);
(4) На редуктор ВР-14 и оборудването от неговата комплектация:
• междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 8
години);
• междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1000 часа);
(5) На междинен редуктор с номенклатурен № 8А-1515-000, опашен редуктор с
номенклатурен № 246-1517-000, опашен вал с номенклатурен № 8А-1516-000 и оборудването от
тяхната комплектация:
• междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 6
(шест) години);
• междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1500 часа);
(6) На ремонтираното снемаемо авиационно въоръжение на Вертолета:
• междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 7
години);
• междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1500 часа);
3. Доставеното ново оборудване от комплектацията на Вертолета ще притежава ресурси и
календарни срокове на служба, както следва:
(1) Комплекта лопати на носещия винт (ЛНВ) 8АТ-2710-000 (включва и балансировка):
• срок на служба – ……………….. (не по-малък от 7 години);
• технически ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 2000 часа);
(2) Комплекта лопати на опашния винт (ЛОВ) 246-3922-00 (включва и балансировка):
• срок на служба – ……………….. (не по-малък от 7 (седем) години);
• технически ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1000 часа);
(3) Верига (Цепь) ПР-15,875-2300-1:
• срок на служба – ……………….. (не по-малък от 7 години);
• технически ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1000 часа);
(4) Виброгасител 8МТ-1280-100:
• срок на служба - ……………….. (не по-малък от 18 години;
• общ технически ресурс (по наработка) - ……………….. (не по-малък 2500 летателни
часа);
• срок на експлоатация до 1-ви ремонт - ……………….. (не по-малък от 6 (шест) години);
• междуремонтен ресурс (по наработка) до 1-ви ремонт - ……………….. (не по-малък от
1500 летателни часа);
• междуремонтен срок на експлоатация - ……………….. (не по-малък от 6 (шест) години);
• междуремонтен ресурс (по наработка) - ……………….. (не по-малък от 1000 летателни
часа);
(5) Авиохоризонт АГБ-3К сер.3:
• срок на служба - ……………….. (не по-малък от 15 (петнадесет) години);
• общ технически ресурс (по наработка) - ……………….. (не по-малък 9000 летателни
часа);
• междуремонтен срок на експлоатация до 1-ви ремонт - ……………….. (не по-малък от 7
(седем) години);
ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17

36

VII ПРИЛОЖЕНИЯ

• междуремонтен ресурс (по наработка) до 1-ви ремонт - ……………….. (не по-малък от
3000 летателни часа);
• междуремонтен срок на експлоатация - ……………….. (не по-малък от 5 (пет) години);
• междуремонтен ресурс (по наработка) - ……………….. (не по-малък от 3000 летателни
часа).

4. При изпълнение на дейностите сме съгласни и приемаме:
(1) Доставеното по т.1, ал. 4 оборудване от комплектацията на Вертолета да бъде вложено (да
се монтира) на Вертолета при изпълнението на КВР и да е съпроводено с
формуляри/паспорти/етикетки, за които производителя е предвидил да има такива.
(2) Общият (назначеният) календарен срок на служба на доставеното оборудване от
комплектацията на вертолет Ми-17 по т.1, подточка 4 да позволява експлоатацията на Вертолета,
осигурявайки не по-малко от 90 % от неговия междуремонтен календарен срок на експлоатация,
установен след КВР.
(3) Дейностите по т.1, ал. 1, 2 и 3 да се извършват от Конструктора, Производителя или
оторизиран от тях, за вида дейност изпълнител.
(4) Вложените резервни части и консумативи при извършване на дейностите по т.1, ал. 1, 2 и 3
да съответстват на каталожната („Каталог запасных частей вертолета Ми-17”) и ремонтна
документация на вертолет Ми-17 и да притежават остатъчни ресурси и срокове равни или по-големи
от ресурса на ремонтираното основно изделие.
(5) Във формулярите/паспортите/етикетките на авиационната техника т.1, ал. 1, 2 и 3 (за които
е предвидил производителя да има такива) да бъде отразено извършването на ремонта и
новоустановените технически и междуремонтни ресурси (ако има назначени такива).
(6) Контролът и оценката на летателната годност да се извършва в съответствие с
действащите нормативни актове и документи за МО и БА.
(7) Ремонтираните планер, двигатели и редуктори на вертолет Ми-17, техните системи и
оборудването от тяхната комплектация да бъдат съпроводени с документи, допускащи ги до
експлоатация.
(8) Доставеното оборудване по т.1, ал.4 да бъде съпроводени с документ или сертификат за
одобрено разрешение или друг документ, удостоверяващ годността му за експлоатация.
(9) Контролът на качеството и управлението на рекламациите да се извършва съгласно
клаузите на договора.
(10) Доставеното оборудване по т.1, ал.4 да бъде придружено със следните документи:
• Документ, удостоверяващ качеството издаден от производителя.
• Документи удостоверяващ произхода, издаден от производителя в случаите, когато той
е от страна член на Европейския съюз или от страна, с която Република България има сключено
двустранно споразумение по тези въпроси, за останалите случаи- издаден от оторизиран орган.
• Формуляри/паспорти/етикетки (където е приложимо) с нанесени данни за
производството (дати на производство, назначени ресурси и срокове на експлоатация до първи
ремонт, междуремонтен и технически, гаранция и срокове на съхранение и др.).
• Декларация за съответствие с изискванията на договора съгласно БДС ЕN– ISO/IEC
17050-1:2010 или еквивалентно/и.
• Гаранционна/и карта/и с посочени гаранционни ресурси в летателни
часове/кацания/цикли и други, които са приложими, както и гаранционни календарни срокове.
(11) Данни за извършените услуги (дати на ремонти, назначени междуремонтни ресурси и
срокове на експлоатация, увеличаване на назначения ресурс и срок на експлоатация, гаранция и
срокове на съхранение и др.) да бъдат нанесени във формулярите/паспортите/етикетките (където е
приложимо).
(12) Оценяването на съответствието на извършените услуги с изискванията на договора ще се
извършва от комисия.
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(13) За всички дейности по изпълнение на услугите, Изпълнителят да представя декларация
за съответствие с изискванията на договора съгласно БДС ЕN– ISO/IEC 17050-1:2010 или
еквивалентно/и.
(14) При транспортиране и съхранение да се използват само стандартни заводски опаковки.
(15) Гаранционният срок на ремонтирания Вертолет и оборудването от тяхната комплектация
да бъде не по-малък от 100 (сто) летателни часа и/или 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
подписване на приемо-предавателния протокол.
(16) Гаранционният срок на доставеното оборудване за Вертолета да бъде не по-малък от 100
(сто) летателни часа и/или 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемопредавателния протокол.
(17) Доставката на Верига (Цепь) ПР-15,875-2300-1 да се извърши в периода 01.09.2019 –
01.12.2019 г.
5. Максималният срок за извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми17 със заводски номер 103М15 и регистрационен знак 418, включващ дейностите по т.1, подточки
1, 2, 3, 4 и 5, ще бъде ……………. месеца [С] считано от датата на подписване на договора.
Забележка:
1. Срокът за изпълнение на поръчката [С] да бъде представен в месеци (цяло число);
2. Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде предмет на договаряне между комисията на
Възложителя и участниците в процедурата;
3. Договореният срок за изпълнение на поръчката [С] ще бъде използван за изчисляване на
показателя „срок за изпълнение“ в методиката за оценка на офертата на участника (Раздел IV
от документацията за участие в процедурата).
4. При неспазване на горните изисквания, офертата ще се отстранява от участие в процедурата.
…………………………………..….
място

…………………………………..….
дата

............................................................
име,фамилия, подпис

............................................................

длъжност на представляващия участника
печат

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17

38

VII ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ние,...........................................................................................................................................
наименование на Кандидата

в качеството ни на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с настоящото Ви
представяме ценовото ни предложение за изпълнение на обществената поръчка, което ще бъде
обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни, а именно:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17”
1. Обща цена в ……………. (евро/лева) за извършване на капитално-възстановителен ремонт (КВР) на
вертолет Ми-17 със заводски номер 103М15 и регистрационен знак 418, двигателите, редукторите
и комплектуващите ги изделия, което включва комплексно изпълнение на всички доставки и
услуги от предмета на обществената поръчка
Ц = ...................................

2. Единични цени в ……………. (евро/лева) за извършване на основен (капитално-възстановителен)
ремонт на комплектуващите изделия на вертолет Ми-17, рег. знак 418:
№

Наименование на АТ

Номенклатурен №

1

Основен двигател

ТВ3-117МТ

2

Основен редуктор

ВР-14

3

Пусков двигател

АИ-9В

4

Междинен редуктор

8А-1515-000

5

Опашен редуктор

246-1517-000

6

Опашен вал

8А-1516-000

Цена за един брой

3. Единични цени в ……………. (евро/лева) за извършване на основен (капитално-възстановителен)
ремонт на агрегати и изделия от снемаемото авиационно въоръжение на вертолет Ми-17, рег. знак
418:
№
1.

Наименование на АТ
Външна подвеска

Номенклатурен №

Цена за един брой

8АТ-9600-700
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4. Единични цени в ……………. (евро/лева) на оборудване съгласно, необходимо за изпълнение на
капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17, рег. знак 418:
№

Наименование на АТ

Номенклатурен №

1

Комплект ЛНВ

8АТ-2710-000

2

Комплект ЛОВ

246-3922-00

3

Виброгасител

8MТ-1280-100

4

Верига (Цепь)

ПР-15,875-2300-1

5

Авиохоризонт

АГБ-3К сер.3

Цена за един брой

Забележки:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Участникът да представи цени за всички посочени в таблиците по-горе доставки/услуги. Предложените
от участника цени да са по големи от „0“ (нула) и следва да бъдат закръглени до втория знак след
десетичната запетая.
Посочените цени да бъдат в ЛЕВА (за участници с регистрация на територията на Република България) и
в ЕВРО (за участници с регистрация извън територията на Република България). Цените ще бъдат
сравнявани по фиксирания курс лев/евро на БНБ.
За целите на оценяване на ценовото предложение, всички цени за посочените в таблиците
Доставки/Услуги да бъдат без включено ДДС.
При сключване на договора по предмета на обществената поръчка, ще бъде съобразено българското
законодателство по ДДС в зависимост от това дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско или чуждестранно
лице.
Цените в ценовото предложение трябва да включват всички възможни разходи свързани с
изпълнението в пълен обем на оферираните дейности. Те трябва да бъдат формирани с оглед мястото
за изпълнение на доставките/услугите посочени в Раздел I от настоящата документация и съгласно
ангажиментите на участника, произтичащи от условията за изпълнение, посочени в документацията.
Посочените в ценовото предложение цени за доставки и услуги ще бъдат предмет на договаряне
между комисията на Възложителя и участниците в процедурата.
Договорената обща цена по т. 1 (Ц) от ценовото предложение ще се използва за изчисляване на
показателя „цена“ в методиката за оценка на офертата на участника (Раздел IV от документацията за
участие).
При неспазване на горните изисквания, офертата ще се отстранява от участие в процедурата.

…………………………………..….

............................................................

…………………………………..….

............................................................

място
дата

име,фамилия, подпис

длъжност на представляващия участника
печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

ДОГОВОР (ПРОЕКТ)
№ УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.
Днес, ………...2017 год. в гр. София между:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, гр. София 1039, ул.”Дякон Игнатий” №3, ЕИК 000695324,
представлявано от Красимир Дончев Каракачанов, министър на отбраната на Република България,
наричано за кратко “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и от друга страна ........................................................... със седалище и адрес на управление:
………………………………….., представлявано от ..........................................................................................,
наричано за кратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани съответно „Страна” или „Страните”, се
сключи настоящия договор (по-долу в текста „Договор/а”) за изпълнение на доставки (по-долу в
текста „Доставки/те”) и услуги (по-долу в текста „Услуги/те”) както следва:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на Договора да извърши
срещу възнаграждение на основен/капитално-възстановителен ремонт (КВР) на планера на вертолет
Ми-17 със заводски номера 103М15 и регистрационен знак 418 (по-надолу в текста Вертолета),
двигателите, редукторите и комплектуващите ги изделия, което за целия срок на действие на
Договора ще включва комплексно изпълнение на следните доставки (Доставки/те) и услуги
(Услуги/те):
1. Извършване на основен (капитално-възстановителен) ремонт на планера на Вертолета,
двигателите, редукторите и комплектуващите ги изделия съгласно Приложение №1;
2. Извършване на основен (капитално-възстановителен) ремонт на агрегати и изделия от снемаемото
авиационно въоръжение на Вертолета съгласно Приложение №2;
3. Увеличение на срока на служба на планерите на Вертолета, блоковете, възлите, детайлите и
агрегатите от комплектацията на Вертолета съгласно „Каталог запасных частей вертолета Ми-17”,
пономерната
документация
на
Вертолета
и
актуалната
документация
на
Конструктора/Производителя;
4. Доставка и монтаж (по време на изпълнението на КВР на Вертолета) на оборудване съгласно
Приложение №3, необходимо за изпълнение на КВР на Вертолета (Имущество/то);
5. Извършване на ремонт на наземното имущество числящо се на Вертолета (подпорни столчета,
експлоатационни заглушки и въжета на лопати носещ винт). Изработване на покривки за пилотската
кабина, лопати носещ винт, лопати опашен винт и втулката на носещия винт.
(2) Техническите данни за вертолет Ми-17 с рег. знак 418 и основните агрегати от неговата
комплектация са посочени в Приложение № 9.
II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. (1) Общата цена за изпълнение на всички дейности съгласно предмета на Договора, посочени в
чл. 1, ал. 1 от Договора е в размер на ..................... лева/евро без ДДС и ...................... лева/евро с
ДДС.
(2) Цената е формирана с оглед мястото и условията за изпълнение посочени в Договора и включва
всички възможни разходи, свързани с изпълнението в пълен обем на дейностите по предмета на
Договора.
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(3) Цената се приема за окончателна и няма да бъде променяна в процеса на изпълнение на
дейностите по предмета на Договора.
(4) При сключване на Договора, ще бъде съобразено българското законодателство по ДДС.
Чл.3. (1) Единичните цени на Доставките и Услугите по предмета на Договора, са посочени в
Приложение №10 към Договора. Цените са в ……………. лева/евро със/без ДДС.
(2) Единичните цени се приемат за окончателни за целия срок на Договора и няма да бъдат
променяни.
Чл.4. Плащането на сумата по чл.2, ал.1, ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
следния начин1:
(1) Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след
изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Доставките/Услугите съгласно предмета на Договора и представяне
в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на следните документи:
1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от упълномощени представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование - краен получател;
2. Оригинал на акт за приемане/предаване на дълготрайни материални активи и/или складова
разписка за приемане/предаване на материални запаси (за изпълнените Доставки);
3. Оригинал на „Приемо-предавателен протокол“ (Приложение №4), удостоверяващ изпълнението
на Доставките/Услугите, подписан от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното
формирование - краен получател и утвърден от началника на военното формирование краен
получател;
(2) Авансово плащане по банков път – ........... % (до 30 %) от стойността на Договора с/без ДДС,
представляваща сумата в размер на ................... лева/евро, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни,
след предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на оригинална
фактура и гаранция за стойността на аванса. Гаранцията за стойността на аванса се предоставя в една
от следните форми:
1. Неотменима и безусловна банкова гаранция;
2. Застраховка обезпечаваща авансовото плащане;
3. Паричен превод – внесен по сметката на дирекция „Финанси“– МО в Българска Народна Банка,
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
(3) Останалата сума до пълната стойност на Договора ще бъде заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков
път в срок до 30 (тридесет) дни след изпълнение в пълен обем на всички дейности съгласно
предмета на Договора и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО
на следните документи:
1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от упълномощени представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование - краен получател;
2. Оригинал на акт за приемане/предаване на дълготрайни материални активи и/или складова
разписка за приемане/предаване на материални запаси (за изпълнените Доставки);
3. Оригинал на „Приемо-предавателен протокол“ (Приложение №4), удостоверяващ изпълнението
на Доставките/Услугите, подписан от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното
формирование - краен получател и утвърден от началника на военното формирование краен
получател;
Чл.5. (1) Авансовото плащане ще се редуцира пропорционално на стойността на извършените по
фактура Доставки/Услуги, след представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на документите
по чл.4, ал.1
(2) Ако някои от платежните документи са на чужд език, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури
техният превод на български език.
(3) 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител при наличие на
обстоятелствата по чл.66, ал.4 от ЗОП и след представяне на следните документи:
А. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Начина на плащане ще бъде договорен при преговорите по процедурата и в договора ще фигурира
договореният начин на плащане
2
Разпоредбата ще съществува в съдържанието на договора, в случай че Участникът, избран за изпълнител е
обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и
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Б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или част от тях като
недължими;
В. Документите, посочени в чл.4, ал.1 (когато е приложимо)
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа (когато е приложимо), както и когато
не е представен някой от изискуемите документи за плащане съгласно клаузите на Договора.
(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е чуждестранно лице, всички банкови разходи извън територията на
Република България, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а всички банкови разходи на територията на
Република България са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (когато е приложимо).
(6) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
.................................
.................................
Чл.6. Изисквания към банковата гаранция за авансово плащане:
(1) Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна банкова гаранция за стойността на аванса,
която трябва да е с валидност най-малко 30 календарни дни след последната изпълнена
Доставка/Услуга. Текстът и условията на банковата гаранция се съгласуват предварително с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка извън територията на
Република България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от банка на територията на
Република България (ако е приложимо).
(3) Сумата по банковата гаранция може да се редуцира със стойността на изпълнените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Доставки/Услуги и след представяне на следните документи:
• оригинал на надлежно оформена фактура (за изпълнените Доставки/Услуги съгласно предмета на
Договора);
• оригинал на „Приемо-предавателен протокол“ (Приложение №4), удостоверяващ изпълнението на
Доставките/Услугите съгласно предмета на Договора, подписан от упълномощени представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование - краен получател и утвърден от началника на военното
формирование краен получател.
Чл.7. Изисквания към застраховката, обезпечаваща авансовото плащане.
(1) Застрахователната полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане чрез покритие
на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да е с валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни
след последната изпълнена Доставка/Услуга. Текстът и условията на застрахователната полица по
застраховката се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Застрахователната полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане, може да се
редуцира със стойността на изпълнените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Доставки/Услуги и след представяне на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на документите по чл.6, ал.3.
(3) Застрахователната полица, която обезпечава авансовото плащане следва да отговаря на
изискванията по Приложение №11.
(4) Застрахователната полица по застраховката следва да бъде издадена от Застрахователна
компания, установена на територията на Р България. Разходите по нейното издаване са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
Чл.8. Настоящият Договор влиза в сила след подписването му от Страните и има срок на действие и
има срок на действие съгласно чл.11.
Чл.9. Всички задължения по този Договор, приети за изпълнение преди изтичане на неговия срок на
действие, ще бъдат изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо, че работата по тях може да продължи
след датата на действие на Договора.
Чл.10. Приложимите условия и клаузи, съдържащи се в Договора, не се прекратяват с изтичане срока
на неговото действие, а остават в пълна сила до момента на изпълнение на възникналите, през срока
на действие на Договора задължения на Страните.
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IV. МЯСТО, СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.11. Максималният срок за извършване на капитално-възстановителен ремонт на 1 (един) брой
вертолет Ми-17, включващ дейностите по чл.1, ал.1, т.1-5, ще бъде не по-голям от ……………. месеца
(договорен на преговорите срок, но не повече от 9 месеца) считано от датата на подписване на
Договора.
Чл.12. (1) Мястото за получаване на авиационната техника от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
Услугите по чл.1, ал.1 е района на военно формирование 32040-Крумово.
(2) Доставката/предаването на авиационната техника от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след предоставяне на
Услугите по чл.1, ал.1, е района на военно формирование 32040-Крумово.
(3) Всички разходи свързани с транспортирането на авиационната техника за изпълнение на Услугите
по чл.1, ал.1, от мястото на получаването й до мястото за изпълнение на Услугите и обратно, са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Доставката на оборудването по чл.1, ал.1, т.4 ще се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
мястото за извършване на КВР на Вертолета ................... при условия DDP (ИНКОТЕРМС 2010) 3:
(4А) Доставката на оборудването по чл.1, ал.1, т.4 ще се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
мястото за извършване на КВР на Вертолета ..................... с включени транспорт и риск при следните
условия 4:
1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско физическо или юридическо лице и извършва доставка на
Имуществото чрез внос от страна извън Европейския съюз:
1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да получи всички необходими разрешения за внос на
Имуществото за своя сметка.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на вноса, да постави Имуществото в режим
„Митническо складиране“ в склад под митнически контрол на територията на Р. България,
където ще се извърши прехвърляне на собствеността му за митнически нужди от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.3. След оформяне на вноса от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, транспорта и застраховката на Имуществото
до определеното място за Доставка, ще бъде за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е чуждестранно физическо или юридическо лице и извършва доставка
на Имуществото чрез внос от страна извън Европейския съюз:
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да получи всички необходими удостоверения за внос на
Имуществото за своя сметка и извърши вноса на територията на Р. България.
2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30-дневен срок да предостави
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи, необходими за издаване на удостоверения за
внос на Имуществото.
2.3. След оформяне на вноса от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, транспорта и застраховката на Имуществото
до определеното място за доставка, ще бъде за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е чуждестранно физическо или юридическо лице и извършва доставка
на Имуществото чрез трансфер от страна член на ЕС:
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приключи митническите процедури по вноса на
Имуществото в страната членка на ЕС (от която ще бъде трансферирано имуществото в Р.
България), и да заплати всички дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и
такси.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да получи всички необходими разрешения за трансфер на
Имуществото за своя сметка.
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ застрахова и транспортира Имуществото от държавата членка на ЕС
(където се намира) до мястото за доставка в Р. България за своя сметка.
4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско физическо или юридическо лице и извършва доставка на
Имуществото чрез трансфер от страна член на ЕС:
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приключи митническите процедури по вноса на
Имуществото в страната членка на ЕС (от която ще бъде трансферирано имуществото в Р.
3
4

При условие, че КВР на Вертолета ще се извършва извън територията на Република България
При условие, че КВР на Вертолета ще се извършва на територията на Република България
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България), и да заплати всички дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и
такси.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да получи всички необходими разрешения за трансфер на
Имуществото за своя сметка.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ застрахова и транспортира Имуществото от държавата членка на ЕС
(където се намира) до мястото за доставка в Р. България за своя сметка.
Чл.13 (1) В срок не по-малко от 10 дена ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата
на приемане на извършените Доставки/Услуги.
(2) За датата на изпълнение на извършените по Договора Доставки/Услуги се счита датата на
подписване от упълномощени представители на Страните на „Приемо-предавателен протокол“
(Приложение №4), удостоверяващ изпълнението на Доставките/Услугите, подписан от
упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование - краен получател и
утвърден от началника на военното формирование краен получател.
V. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА
Чл.14 (1) Рискът от загуба или повреда преминава от едната страна на другата с подписването от
упълномощени представители на Страните на „Приемо-предавателен протокол“ (Приложение №4).
(2) Правото на собственост върху оборудването предадено за ремонт, остава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през
времето, докато трае същият.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи и поема всички рискове от загуба и/или повреда на имуществото за ремонт
от момента на получаването им за ремонт до подписване от упълномощени представители на
Страните на „Приемо-предавателен протокол“ (Приложение №4) за предаването им след ремонт.
(4) След подписването на „Приемо-предавателен протокол“ на доставените по настоящия Договор
стоки, същите стават собственост на Командването на Военновъздушните сили.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) След сключване на Договор да изпълни всички дейности посочени в чл.1, ал.1 от Договора;
(2) Да приема Вертолета за изпълнение на дейностите по предмета на Договора при условията,
посочени в Договора;
(3) Да доставя Имуществото в стандартна заводска опаковка, със стандартна заводска маркировка по
вид, количество, качество, срок, договореното място и условия, посочени в Договора;
(4) Писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез Дирекция „Отбранителна аквизиция“ не по-малко от 10
дена предварително за датата на приемане на извършените Доставки и предоставените Услуги;
(5) Да участва със свой представител в комисиите за оценка на съответствието;
(6) Да заменя за своя сметка доставените от него ново оборудване, вложено при изпълнение на КВР
на Вертолета, показало недостатъци по време на експлоатация, когато същото е в определения от
него гаранционен срок;
(7) Да изпраща свой представител за участие в процедури по рекламация и за подписване на „Акт за
рекламация“ (Приложение №7);
(8) Да предоставя декларация за съответствие с изискванията на Договора съгласно БДС ЕN– ISO/IEC
17050-1:2010 или еквивалентно/и;
(9) Да предостави на органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата необходима информация за
присвояване на Кодове на производител (NCAGE код) и Стокови номера на НАТО (NSN) за
производители и стоки, които не са кодифицирани в Кодификационната система на НАТО.
(10) При необходимост и при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30-дневен срок да предостави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, необходими за издаване на удостоверения за внос на
Имуществото за Доставка.
Чл.15а. (1) 5 За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва само
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ, като
следва да сключи договор/и с тях.

Разпоредбата ще съществува в съдържанието на Договора, в случай че Участникът, избран за изпълнител е
обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителите
си. Видът и делът на участието на подизпълнителя/те следва да бъдат същите, като посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
1. Подизпълнител ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител,
ЕИК) ще изпълнява следните видове работи от предмета на Договора, участието на подизпълнителя
ще бъде .............% от общата стойност на Договора; (съдържанието на тази точка се
възпроизвежда толкова пъти, колкото са предложените подизпълнители)
(3) Сключването на Договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за
изпълнение на Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената
поръчка на лица, които не са подизпълнители;
2. Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в случаите на чл.66, ал.11 от ЗОП.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на дейностите, включени в
предмета на Договора на лица, които не са подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова
задължение и за Подизпълнителя/ите в сключваните с тях договори.
Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получава плащанията по Договора в съответствие с договорените срокове и условия;
(2) Да поиска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО с оглед
точно изпълнение на задълженията си по Договора.
(3) При необходимост да поиска по реда посочен в чл.28 от „Правилника за прилагане закона за
експортния контрол на продукти свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна
употреба“, сертификат за краен потребител във връзка с изпълнението на предмета на Договора,
като оформи необходимите за това документи.
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) След писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да осигури свои представители във военното
формирование краен получател за приемането на изпълнените Доставки/Услуги.
(2) Да приеме Доставките/Услугите при условията, указани в Договора;
(3) Да подписва приемо-предавателните протоколи и актове за приемане и предаване на
дълготрайни активи и/или складови разписки за приемане/предаване на материални запаси;
(4) След приемането на изпълнените Доставки/Услуги, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорените
цени съгласно условията и сроковете, посочени в Договора;
(5) В срок от 20 дни след поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде оригинални сертификати за
краен потребител.
(6) При поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ правоспособен екипаж и
инженерно-технически състав при извършване на заводските наземни и летателни изпитания.
Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да предявява рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените Доставки/Услуги в рамките на
установения гаранционен срок, в съответствие с раздел VII на Договора.
(2) 6 Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи в 30 дневен срок договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
VII. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД
Чл.19. Извършените дейности по предмета на Договора ще отговарят на следните технически
изисквания:
(1) Ремонта на Вертолета (планер, двигатели ТВ3-117МТ, редуктор ВР-14, двигател АИ-9В,
въоръжение, включително техните системи, оборудване и компоненти - агрегати, възли, блокове,
елементи и детайли), ще се извършва по актуална заводска документация с изпълнение на всички
действащи и задължителни към момента на изпълнение на ремонта бюлетини, което ще се
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удостоверява със запис от ремонтната организация, извършила съответния ремонт, в съответния
раздел на формуляра.
(2) Дейностите по чл.1, ал.1, т.1-3 ще се извършват от Конструктора/Производителя или от
орторизиран от тях, за вида дейност изпълнител.
(3) Вложените резервни части и консумативи при извършване на дейностите по предмета на
Договора да съответстват на каталожната („Каталог запасных частей вертолета Ми-17”) и ремонтна
документация на вертолет Ми-17 и да притежават остатъчни ресурси и срокове равни или по-големи
от ресурса на ремонтираното основно изделие.
(4) Във формулярите/паспортите/етикетките на авиационната техника по чл.1, ал.1, т.1-3 (за които е
предвидил производителя да има такива) да бъде отразено извършването на ремонта и
новоустановените технически и междуремонтни ресурси (ако има назначени такива).
(5) Общият (назначеният) календарен срок на служба на Имуществото по чл.1, ал.1, т.4 трябва да
позволява експлоатация на Вертолета, осигурявайки не по-малко от 90 % от неговия междуремонтен
календарен срок на експлоатация, установен след КВР.
(6) Доставеното по чл. 1, ал. 1, т. 4 имущество да бъде вложено (да се монтира) на Вертолета при
изпълнението на КВР и да е съпроводено с формуляри/паспорти/етикетки, за които е предвидил
производителя да има такива.
(7) Дейностите по Доставка и монтаж на комплекта лопати на носещия винт и лопати на опашния
винт по чл.1, ал.1, т.4 включва и тяхната балансировка.
(8) Във формулярите/паспортите/етикетките (за които е предвидил производителя да има такива) на
ремонтираното съгласно предмета на Договора имущество, да бъде отразено извършването на
ремонта и новоустановените технически и междуремонтен ресурси (ако има назначени такива).
Чл.20. (1) При приемане на Вертолета след ремонт, на същия ще са изпълнени съответните заводски
наземни и летателни изпитвания.
(2) Приемо-предавателният протокол (Приложение №4) за приемане на Вертолета след ремонт се
подписва от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от упълномощени от Командира на
Военновъздушните сили представители на Военновъздушните сили при наличие на Протокол(и) за
оценка на съответствието (Приложение № 5) и Приемо-предавателен протокол/и (Приложение № 4)
за имуществото доставено по чл.1, ал.1, т.4 от Договора и след извършване на дейностите по
приемане и облитане на авиационна техника.
(3) Оценяването на съответствието на извършените Услуги с изискванията на Договора ще се
извършва от комисия, назначена със заповед на Командира на Военновъздушните сили.
Чл.21. След завършване на КВР на Вертолета: планер, силова установка, редуктор, системи,
оборудване и техните компоненти - агрегати, възли, блокове, елементи и детайли ще притежават
ресурси и календарни срокове на експлоатация, считано от датата на подписване на приемопредавателния/ните протокол/и както следва:
(1) На планера, блоковете, възлите, детайлите и агрегатите от комплектцията на Вертолета:
1. Междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 7 години);
2. Междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1500 часа);
(2) На двигатели ТВ3-117МТ и оборудването от тяхната комплектация :
1. Междуремонтен календарен срок на експлоатация - ……………….. (не по-малък от 10 години);
2. Междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1500 часа);
(3) На пусков двигател АИ-9В и оборудването от неговата комплектация:
1. Междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 7 години);
2. Междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 600 запуска, 1000 отбора и
100 часа в генераторен режим);
(4) На редуктор ВР-14 и оборудването от неговата комплектация:
1. Междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 8 години);
2. Междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1000 часа);
(5) На междинен редуктор с номенклатурен № 8А-1515-000, опашен редуктор с номенклатурен №
246-1517-000, опашен вал с номенклатурен № 8А-1516-000 и оборудването от тяхната комплектация:
1. Междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 6 (шест) години);
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2. Междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1500 часа);
(6) На ремонтираното снемаемо авиационно въоръжение на Вертолета по чл.1, ал.1, т.2:
1. Междуремонтен календарен срок на експлоатация – ……………….. (не по-малък от 7 години);
2. Междуремонтен ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1500 часа);
Чл.22. Доставеното по чл.1, ал.1, т.4 ново оборудване ще притежава ресурси и календарни срокове
на експлоатация, както следва:
(1) Комплекта лопати на носещия винт (ЛНВ) 8АТ-2710-000:
1. Срок на служба – ……………….. (не по-малък от 7 години);
2. Технически ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 2000 часа);
(2) Комплект лопати на опашния винт (ЛОВ) 246-3922-00:
1. Срок на служба – ……………….. (не по-малък от 7 (седем) години);
2. Технически ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1000 часа);
(3) Верига (Цепь) ПР-15,875-2300-1:
1. Срок на служба – ……………….. (не по-малък от 7 години);
2. Технически ресурс (по наработка) – ……………….. (не по-малък от 1000 часа);
(4) Виброгасител 8МТ-1280-100:
1. Срок на служба - ……………….. (не по-малък от 18 години;
2. Общ технически ресурс (по наработка) - ……………….. (не по-малък 2500 летателни часа);
3. Срок на експлоатация до 1-ви ремонт - ……………….. (не по-малък от 6 (шест) години);
4. Междуремонтен ресурс (по наработка) до 1-ви ремонт - ……………….. (не по-малък от 1500
летателни часа);
5. Междуремонтен срок на експлоатация - ……………….. (не по-малък от 6 (шест) години);
6. Междуремонтен ресурс (по наработка) - ……………….. (не по-малък от 1000 летателни часа);
(5) Авиохоризонт АГБ-3К сер.3:
1. Срок на служба - ……………….. (не по-малък от 15 (петнадесет) години);
2. Общ технически ресурс (по наработка) - ……………….. (не по-малък 9000 летателни часа);
3. Междуремонтен срок на експлоатация до 1-ви ремонт - ……………….. (не по-малък от 7 (седем)
години);
4. Междуремонтен ресурс (по наработка) до 1-ви ремонт - ……………….. (не по-малък от 3000
летателни часа);
5. Междуремонтен срок на експлоатация - ……………….. (не по-малък от 5 (пет) години);
6. Междуремонтен ресурс (по наработка) - ……………….. (не по-малък от 3000 летателни часа).
(6) Доставката на Верига (Цепь) ПР-15,875-2300-1 по ал.3 да се извърши в периода 01.09.2019 –
01.12.2019 г.
(7) За гарантиране на изпълнението на задълженията по ал. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение (оригинална безусловна и неотменима
банкова гаранция или застрахователна полица или парична сума внесена по сметка на МО) в размер
на 5% от стойността на Верига (Цепь) ПР-15,875-2300-1 в лева със срок на валидност 30.01.2020 г.
Гаранцията да бъде предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемането на Вертолета от ремонт, преди
освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора.
Чл.23. Контрол и оценка на качеството и летателната годност.
(1) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на контрола на качеството и летателната годност
ще бъде Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.
(2) Обемът на дейностите по контрол на качеството и летателната годност, ще се определят от
Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.
(3) Оценката на съответствието на доставеното Имущество по чл.1, ал.1, т.4 ще се извършва от
комисия, назначена от директора на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ с участието на
представители на института по отбрана, заявителя (ВВС) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Подписаният „Протокол за оценка на съответствието“ (Приложение № 5), се утвърждава от
упълномощено от директора на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ лице.
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(5) При констатирано съответствие на доставеното ново оборудване с изискванията на Договора ще
се подписва „Протокол за оценка на съответствието“ (Приложение № 5).
(6) При констатирано несъответствие между доставеното ново оборудване (или част от него) и
изискванията по Договора, ще се съставя констативен протокол и стоките няма са се предлагат за
приемане от военното формирование краен получател.
(7) Протоколите по ал. 5 и 6 ще се подписват от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише констативния протокол, отказът и
мотивите за това ще се удостоверяват в писмена форма.
(8) В случаите по ал. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени несъответстващото на изискванията
оборудване с такова, отговарящо на изискванията на Договора в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
негови представители срок.
(9) Контролът и оценката на летателната годност ще се извършва в съответствие с действащите
нормативни актове и документи в Министерство на отбраната и Българската армия.
(10) Ремонтираните планер, двигатели и редуктори на вертолет Ми-17, техните системи и
оборудването от тяхната комплектация ще бъдат съпроводени с документи, допускащи ги до
експлоатация.
(11) Доставеното Имущество по чл.1, ал.1, т.4 да бъде съпроводено с документ или сертификат за
одобрено разрешение или друг документ, удостоверяващ годността му за експлоатация..
(12) Доставеното Имущество по чл.1, ал.1, т.4 да бъде придружено със следните документи:
• Документ, удостоверяващ качеството издаден от производителя.
• Документи удостоверяващ произхода, издаден от производителя в случаите, когато той е от
страна член на Европейския съюз или от страна, с която Република България има сключено
двустранно споразумение по тези въпроси, за останалите случаи- издаден от оторизиран орган.
• Формуляри/паспорти/етикетки (където е приложимо) с нанесени данни за производството
(дати на производство, назначени ресурси и срокове на експлоатация до първи ремонт,
междуремонтен и технически, гаранция и срокове на съхранение и др.).
• Декларация за съответствие с изискванията на договора съгласно БДС ЕN– ISO/IEC 17050-1:2010
или еквивалентно/и.
• Гаранционна/и карта/и с посочени гаранционни ресурси в летателни часове/кацания/цикли и
други, които са приложими, както и гаранционни календарни срокове.
(13) Във формулярите/паспортите/етикетките (където е приложимо) да бъдат нанесени данни за
извършените услуги (дати на ремонти, назначени междуремонтни ресурси и срокове на
експлоатация, увеличаване на назначения ресурс и срок на експлоатация, гаранция и срокове на
съхранение и др.).
(14) За всички дейности по изпълнение на услугите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представя декларация за
съответствие с изискванията на договора съгласно БДС ЕN– ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и.
(15) При транспортиране и съхранение да се използват само стандартни заводски опаковки.
Чл.24. Гаранции:
(1) Гаранционният срок на доставеното ново оборудване за Вертолета ще бъде не по-малък от 100
(сто) летателни часа и/или 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на „Приемопредавателен протокол“ (Приложение №4) за приемане на Вертолета от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпълнението на дейностите по предмета на Договора.
(2) Гаранционният срок на ремонтирания Вертолет (планер, двигатели ТВ3-117МТ, редуктор ВР-14 и
двигател АИ-9В, изделия от снемаемото авиационно въоръжение, включително техните системи,
оборудване и компоненти – агрегати, възли, блокове, елементи и детайли) ще бъде не по-малък от
100 (сто) летателни часа и/или 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на „Приемопредавателен протокол“ (Приложение №4) за приемане на Вертолета от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпълнението на дейностите по предмета на Договора.
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VIII. УРЕЖДАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ РЕКЛАМАЦИИ
Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ качество на вложените материални средства и на
извършените дейности при извършване на КВР на Вертолета (планер, силова установка, редуктор,
системи, оборудване и техните компоненти - агрегати, възли, блокове, елементи и детайли) и носи
отговорност за отстраняване на всички дефекти и неизправности, възникнали по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.26. Гаранцията не се отнася за дефекти и недостатъци възникнали в резултат на неспазване от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители на изискванията за експлоатация и/или
съхранение, указани в експлоатационната документация, и за такива възникнали вследствие на
форсмажорни обстоятелства, като пожар, природни бедствия, земетресения, военни действия,
диверсии и т.н.
Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качеството на
вложените материални средства и за извършените ремонтни дейности в рамките на посочените в
Договора гаранционни срокове.
Чл.28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез Дирекция "Отбранителна аквизиция"-МО изпраща уведомление към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора при наличие на основание за рекламация и съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
уточняват датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея. Уведомлението се
основава на „Телеграма-известие за несъответствие“ (Приложение № 6), подадена от Ползвателя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до десет работни дни от получаване на уведомлението по ал. 1
да определи и изпрати свои представители на указаното в уведомлението място, като
предварително писмено информира Дирекция "Отбранителна аквизиция"-МО.
(3) Анализът по ал. 1 се извършва от комисия с участието на представители на двете страни.
(4) Резултатите от анализа се отразяват в „Акт за рекламация“ (Приложение № 7). Актът се подписва
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 7 (седем) работни дни след датата на начало на извършване на анализа
чрез представителите на военното формирование, експлоатиращи авиационната техника и
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител, Актът за рекламация се подписва без
негово участие като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да го оспорва впоследствие.
Чл.29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани откритите и предявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в периода
на установения гаранционен срок дефекти и недостатъци, възникнали по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за
своя сметка и в най-кратък срок, но не по-голям от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на
издаване на Акта за рекламация.
(2) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители Страните на „Акт за
възстановяване“, (Приложение № 8). Датата на Акта за възстановяване се счита за дата на
отстраняване на дефекта или недостатъка.
Чл.30. Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните стоки са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.31. (1) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(2) При подписване на Договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на Договора в
размер на 5% (пет процента) от стойността на Договора без ДДС в размер на ……………… лева/евро
(внесена парична сума, банкова гаранция или застраховка).
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да внесе парична сума в същия размер по сметката на дирекция
„Финанси“– МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
(4) Гаранцията за изпълнение да бъде със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след
крайния срок за изпълнение на Договора, включително и гаранционното обслужване по него.
(5) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на банкова гаранция, изискването е банковата
гаранция да бъде безусловна и неотменими, като текстът й се съгласува предварително с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(6) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на застрахователна полица, изискването е
плащането по нея да бъде безусловно, като текстът й се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) Изискванията към гаранцията за изпълнение под формата на застрахователна полица са съгласно
Приложение №12.
(8) Сумата по гаранцията за изпълнение се усвоява/изплаща изцяло или частично в случай на пълно
или частично неизпълнение на задължения по Договора, пропорционално на неизпълнената част.
При забава в изпълнението на Договора, изпълнителят е длъжен да удължава крайният срок на
банковите гаранции/застрахователните полици със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни
дни след крайния срок за приключване на изпълнението на задълженията по Договора при отчитане
на забавата.
(9) След приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички Доставки/Услуги по предмета бна Договора, сумата
по гаранцията за изпълнение на Договора се редуцира до 0,5% (половин процент) до приключване
на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по гаранционното обслужване по Договора.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора, в срок до 30 (тридесет)
дни след приключване изпълнението на задълженията по Договора. В случай на неизпълнение или
неточно изпълнение на задълженията по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да усвои изцяло или частично гаранцията за изпълнение на Договора. Възложителят задържа
гаранцията за изпълнение на Договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между
страните, който е внесен за решение в компетентен съд.
(11) Върху посочените гаранции ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата
законно са престояли при него.
(12) В случай, че някоя от гаранциите е под формата на банкова гаранция и е издадена от банка,
намираща се извън територията на Република България, същата да бъде авизирана или потвърдена
от банка, намираща се на територията на Република България (ако е приложимо).
(13) Ако участникът или избраният ИЗПЪЛНИТЕЛ е българско лице, всички разходи свързани с
гаранциите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(14) В случай, че някоя от гаранциите е под формата на застрахователната полица, то същата следва
да бъде издадена от Застрахователна компания, установена на територията на Република България.
Разходите по нейното издаване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(15) Застрахователните полици по застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя се връщат на застрахователната компания, която ги е издала в срок до
30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на Договора.
X. НЕУСТОЙКИ
Чл.32. (1) В случай на забавено изпълнение на задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.02 % (нула цяло нула два процента) от стойността
на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от общата стойност на
Договора без ДДС.
(2) В случай на забавено изпълнение на гаранционните задълженията, свързани с решаване на
рекламациите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер
на 0.02 % (нула цяло нула два процента) от стойността на Договора за всеки просрочен ден, след
крайния срок за решаване на рекламацията, но не повече от 0,5% (половин процент) от общата
стойност на Договора без ДДС.
(3) При частично или пълно неизпълнение на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да
прекрати Договора, да търси обезщетение за нанесени вреди и да претендира за неустойка в размер
на 5 % (пет процента) от общата стойност на Договора без ДДС.
(4) При разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 5 % (пет
процента) от общата стойност на Договора без ДДС.
ХI. ФОРС - МАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.33. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения
по Договора, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като например
земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така
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също и забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуален
административен акт или нормативен акт на държавен или общински орган.
(2) За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след сключване на Договора,
което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е
било предвидимо, не е било предотвратено.
(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на не положена грижа от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.
(4) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната, която се позовава на нея
е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от десет работни дни от възникването или
преустановяването й.
(5) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от държавен или
общински орган.
(6) Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по ал.4 срок за възникването на
непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната точка начин,
страната не може да се позовава на непреодолима сила.
(7) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се
позовава на форс-мажорните обстоятелства.
ХII. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ може да прекрати едностранно със седем-дневно писмено предизвестие
Договора, без да дължи неустойки и/или обезщетение. Дължи се единствено заплащане на
извършените и приети до момента на прекратяването дейности.
(2) Договорът ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление,
отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество, което е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е контролирано от
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. В този случай не се дължи връщане на гаранцията за изпълнение, нито
заплащане на извършената Доставка/Услуга, а получените плащания подлежат на незабавно
възстановяване ведно със законната лихва.
(3) Договорът ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление,
отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество, което е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай не се дължи връщане
на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на извършените Доставки/Услуги, а получените
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.
(4) Прекратяването на Договора може да стане и при следните основания:
1. По взаимно съгласие на Страните, изразено писмено и подписано от тях.
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от Страните, с отправяне на писмено 7
(седем) дневно предизвестие от изправната до неизправната Страна.
3. При прекратяване без правоприемство на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Всяка от страните може едностранно, след отправяне на писмено обосновано предизвестие, в 7дневен срок да прекрати или развали Договора, ако другата Страна не изпълни задълженията си в
определените в Договора срокове.
5. При започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението (в
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение).
6. При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на
обединението (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение).
7. При не представяне на гаранция за авансово плащане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20
(двадесет) календарни дни от сключване на Договора, с отправяне на писмено 7 (седем) дневно
предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.“
ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.35. Всяко изменение по Договора се смята за действително, ако е изготвено в писмена форма,
подписано е от двете страни и е допустимо съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП.
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Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора и да откаже да заплати цената на
Доставките/Услугите в момента на тяхното приемане, ако са налице съществени отклонения или
недостатъци, които правят авиационната техника и/или доставените стоки за нея негодни за
ползване.
Чл.37. Всички правоотношения между Страните, произтичащи от настоящия Договор и неуредени от
него, се уреждат по ЗЗД и другите действащи съгласно българското законодателство нормативни
актове. Споровете между страните се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие, спорът
се отнася за решаване пред компетентния български съд.
Чл.38. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля изпълнението на своите
договорни задължения на трети лица, които не са страна по него.
Чл.39. Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно другата страна.
Чл.40. Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Договора ще бъдат определени със
заповед на Командира на Военновъздушните сили.
Чл.41. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднакви и с еднаква юридическа сила
екземпляра - по един за всяка от страните.
Чл.42. Неразделна част от Договора са следните приложения:
1.

Приложение № 1

Списък на номенклатурите, които подлежат на основен ремонт (КВР) при изпълнение на
основен ремонт (КВР) на вертолет Ми-17, рег. знак 418

2.

Приложение № 2

Списък на агрегати и изделия от снемаемото авиационно въоръжение, които подлежат на
основен ремонт (КВР) при изпълнение на основен ремонт (КВР) на вертолет Ми-17, рег. знак
418, рег. знак 418

3.

Приложение № 3

Списък на оборудване за Доставка и монтаж при изпълнение на основен ремонт (КВР) на
вертолет Ми-17, рег. знак 418

4.

Приложение № 4

Приемо-предавателен протокол

5.

Приложение № 5

Протокол за оценка на съответствието

6.

Приложение № 6

Телеграма-известие за несъответствие

7.

Приложение № 7

Акт за рекламация

8.

Приложение № 8

Акт за възстановяване

9.

Приложение № 9

Технически данни за вертолет Ми-17, рег. знак 418 и основни агрегати от неговата
комплектация

10. Приложение № 10

Единични цени за изпълнение на Доставките/Услугите по Договора

11. Приложение № 11

Изисквания към застрахователната полица, представена като гаранция за авансово плащане

12. Приложение № 12

Изисквания към застрахователна полица, представена като гаранция за изпълнение, която
обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя

АДРЕСИ ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ:
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
гр. София, ул. "Дякон Игнатий"3
Тел.: 02 9220642; факс: 02 9515169

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

_________________________КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

______________________

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ"
_________________________ТОДОР ГЕЛЕВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

СПИСЪК
НА НОМЕНКЛАТУРИТЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ (КВР)
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ (КВР) НА ВЕРТОЛЕТ Ми-17, рег. знак 418
№

Наименование на АТ

Номенклатурен №

Количество
(бр)

1
2
3
4
5
6

Основен двигател
Основен редуктор
Пусков двигател
Междинен редуктор
Опашен редуктор
Опашен вал

ТВ3-117МТ
ВР-14
АИ-9В
8А-1515-000
246-1517-000
8А-1516-000

2
1
1
1
1
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

СПИСЪК
НА АГРЕГАТИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ СНЕМАЕМОТО АВИАЦИОННО ВЪОРЪЖЕНИЕ,
КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ (КВР)
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ (КВР) НА ВЕРТОЛЕТ Ми-17, рег. знак 418

№
1.

Наименование на АТ
Външна подвеска

Номенклатурен №

Количество
(бр)

8АТ-9600-700

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

СПИСЪК
НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ (КВР) НА ВЕРТОЛЕТ Ми-17, рег. знак 418

№

Наименование на АТ

Номенклатурен №

Количество
(бр)

1

Комплект ЛНВ

8АТ-2710-000

1

2

Комплект ЛОВ

246-3922-00

1

3

Виброгасител

8MТ-1280-100

1

4

Верига (Цепь)

ПР-15,875-2300-1

1

5

Авиохоризонт

АГБ-3К сер.3

2

Забележка:
Вертолет Ми-17, рег. Знак 418 се предава за КВР с ресурсна верига ПР-15,875-2300-1, зав. №1260.
Доставката по т. 4 да се извърши в периода 01.09.2019 – 01.12.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ:
Началник на в.ф. ..................
гр. ...........................................
................................................

печат, звание, подпис, фамилия

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес ………………………г. комисия в състав:
Председател:..........................................................................................................с ЕГН................................
звание, име, презиме и фамилия

и членове: 1. ………………………………………………………. ЕГН …………......……….
представител на Възложителя
2. …………………………………………………………………………. ЕГН ……......…………….
звание, име, презиме и фамилия

3. …………………………………………………………………………. ЕГН ……......…………….
звание, име, презиме и фамилия

назначена със заповед № ……../…………….. г. на Командир/Началник на в.ф., ..........................................
ПРИЕ , а ………………………………………………………, представляван от .................................................................
…………………………….………..ЕГН …………………….. и лична карта № ……..................... издадена от ………………….
ПРЕДАДЕ следното :
1.……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
съгласно член .......... от договор № ………………….…/………………. г.
Приемо-предавателният протокол представлява и акт за края на ремонта. От тази дата отговорността
за безопасността на ………………………….............………..…. се прехвърля от ……………………………/Изпълнителя/
на ………………………………….. /Възложителя/.
Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднакви екземпляра – един за в.ф…………………………….,
един за …………………………. Изпълнителя/ и два за Дирекция „Отбранителна аквизиция” – МО.
Предал:
...................................
....................................

печат, подпис и фамилия

Приела комисия в състав:

Председател:...............................................................

звание, подпис, фамилия, печат

и членове:
1.............................................................
звание, подпис, фамилия

2.............................................................
звание, подпис, фамилия

3.............................................................
звание, подпис, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ
............................................

звание, подпис, фамилия

................................ г.

ПРОТОКОЛ
ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
№ ......................
Днес, ........... г., комисия в състав:
Председател ...................................... от Института по отбрана - МО
и членове:
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................
на основание Договор № ......... г. се събра за установяване на съответствието на качеството на
..............................................................................................................................................................
Отбранителните продукти са доставени по Договор № ........./......... г., сключен между
Министерство на отбраната (възложител) и .......................................... (изпълнител).
След ...... (изброяват се извършените дейности по осигуряване на качеството, като
проверка на съпроводителните документи, проверка, изпитване, измерване на извадка от
доставеното количество и др.), комисията установи, че доставените отбранителни продукти
отговарят на изискванията на договор № ...... , въз основа на което
ПРЕДЛАГА:
Потребителят да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и експлоатация по
предназначение.
Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните приложения:
(сертификат за произход, сертификат за качество, протокол от проведени изпитвания,
гаранционна карта и др. документи)
Настоящият протокол се състави в ......... (........) еднакви екземпляра, по един за ........................
Комисия:
Председател:
Членове:

…….………………………………
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

ТЕЛЕГРАМА-ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
ДО
НАЧАЛНИКА НА ....................................
заявител

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
"ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ"

Уведомявам Ви, че по време на ...................................................................................................
съхранение, експлоатация

отбранителен продукт ....................................................................................................................................,
са констатирани следните несъответствия (дефекти):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Отбранителният продукт е доставен по Договор № .............................. с гаранционен срок от
........................................., в продължение на ..................... месеца, и е въведен в експлоатация от
................................................................................................................................................................
На основание на горепосоченото и в съответствие с раздел ......... на Договор № ................ моля
Дирекция "Отбранителна аквизиция" да разкрие процедура за предявяване на рекламация към
изпълнителя по договора.
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК)
НА В. ФОРМ. ............................................
..................................................................
Отпечатано в ............ екз.

звание, подпис, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.
Екз. № ........

УТВЪРЖДАВАМ
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК)
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ....................
............................................
звание, подпис, фамилия

................................ г.

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

№ ............../....................... г.
за .......................................................................................................................
наименование на несъответстващия отбранителния продукт

Комисия, назначена със заповед № .................../...................... г. на командира (началника) на
военно формирование..................................................., в състав:
Председател: ..........................................................................................................................
и членове:............................................................................... от ................................................;
............................................................................... от ................................................;
............................................................................... от ................................................;
се събра да разгледа причините за отклонението от качествените характеристики на отбранителния
продукт.
КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:
1. ................................................................... заводски № .......................... серия .............................,
(наименование на отбранителния продукт)

доставен от изпълнител ......................................................................................................................
по Договор № .............. между Министерството на отбраната и .....................................................
с гаранционен срок ...................... месеца, в сила от .........................................................................
дата на производството, доставка и др.

От началото на експлоатацията, отбранителният продукт е отработил ....................... часа
........................ (за самолет/вертолет се посочва броят на кацанията; при агрегати, монтирани на самолет или на

друга машина, се посочват наименованието, заводския номер, датата на производството и гаранционния срок на тази
машина).

2. Експлоатация на отбранителния продукт .......................................................................................

(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията и воденето на формуляра, с какво
гориво и масло е експлоатиран отбранителния продукт).

3. Описание на дефекта на отбранителния продукт .........................................................................
................................................................................................................................................................

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, предполагаеми причини и
последствия от дефекта)

4. Списък на дефектиралите агрегати и части ...................................................................................

(продуктите, излезли от строя, се съхраняват от експлоатиращото ги формирование до получаване указания от
изпълнителя по договора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Въз основа на изложеното комисията
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РЕШИ:
1. Отбранителният продукт не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на
........................................................................................................................................................................

(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той - в експлоатиращото поделение
или при изпълнителя по договора)

2. Дефектът е вследствие на .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.)

3. За възстановяване на отбранителния продукт са необходими следните
........................................................................................................................................................................
(агрегати и части и материали)

4. Замяната (ремонтът) на отбранителния продукт да се извърши за сметка на
........................................................................................................................................................................
(изпълнител по договора, експлоатиращото поделение, структура)

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по договора в срок от
....................... до ...........................
(да извърши пълна замяна на отбранителния продукт; да предостави отделни агрегати и части - посочват се какви;
да се извърши ремонт при изпълнителя по договора, да се изплати стойността за възстановяването на
отбранителния продукт и др.)

Допълнителни данни:
а) Отбранителният продукт е в съхранение/въведен в експлоатация
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
б) Отбранителния продукт е доставен по Договор № ........................./................................................,
и е получен по ……………………………………………………..………………………………………………….……………………..........
(фактура, приемо-предавателен акт и др. № ..............................от ................./.............. /................. г.)

Изпълнителят по договора се задължава писмено да уведоми директора на дирекция "Отбранителна
аквизиция" до 10 (десет) дни след закриване на рекламацията, за анализа на причините, довели до
несъответствието, и за предприетите коригиращи действия за повторно недопускане на
несъответствие.
Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията
........................................................................................................................................................................
(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.)

Представител на
изпълнителя по договора
________ / __________ /

Комисия на потребителя:
Председател: ________ / _________ /
подпис

фамилия

Членове:________ / _________ /
________ / _________ /
________ / _________ /
________ / _________ /
подпис

фамилия

Забележка: Актът се изготвя в 4 екз. (Дирекция „Отбранителна аквизиция ”, Заявителя, Потребителя и Изпълнителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.
Екз. № ........

УТВЪРЖДАВАМ
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК)
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ....................
............................................
звание, подпис, фамилия

................................ г.

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
1. На основание рекламационен акт № ............/................ г.
2. ....................................................................................................................................................................
наименование на отбранителния продукт

3. ....................................................................................................................................................................
наименование и номер на повредения блок, възел

4. Дата на откриване на неизправността ...................................................................................................
5. Отработени часове:
от началото на експлоатацията - ……………………...........................................................................................
от предишен дефект - ...................................................................................................................................
6. Описание на неизправността ………………………………………………………………………………….…………………………….
7. Извършени са следните ремонтни дейности .........................................................................................
8. Отбранителният продукт (агрегат, възел) е възстановен със средствата на
- изпълнител по договора ....................................................................... гр. ...............................................,
- потребител ...................................................................................................................................................,
ненужното се зачертава

и е пломбиран с печат № ..............................................................................................................................
9. Възстановеният отбранителен продукт е приет от
..........................................................................................................................................................................
звание и фамилия на представителя на потребителя

Отбранителният продукт (агрегат, възел) се счита възстановен и годен за
..........................................................................................................................................................................
10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на отбранителния продукт
Разходите по възстановяване на отбранителния продукт (агрегат, възел) са
за сметка на……….............................................................................................................................................
Представител на
изпълнителя по договора
________ / __________ /
подпис
фамилия
печат

Представител на потребителя:
________ / __________ /
подпис
фамилия
печат

Забележка: Актът се изготвя в 4 екз. (Дирекция „Отбранителна аквизиция”, Заявителя, Потребителя и Изпълнителя).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ВЕРТОЛЕТ Ми-17, рег. знак 418 И ОСНОВНИ АГРЕГАТИ ОТ НЕГОВАТА КОМПЛЕКТАЦИЯ

№

Тип

Заводски №

Начало на
експл.

От начало
на експл. с
20%

Извършен пореден ремонт

1.
2.
3.

Ми-17, рег. знак 418
Основен двигател ТВ3-117МТ
Основен двигател ТВ3-117МТ

103M15
Н78МТ743022
Н78МТ723368

13.11.1989
31.10.1987
17.06.1987

2592:49
539:19
743:26

04.05.2010
-

Наработка
до ремонта
1431:23
-

4.

Главен редуктор ВР14

1040143103276

27.9.1991

1591:22

14.10.2010

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Пусков двигател АИ-9В
Втулка носещ винт 8-1930-000 сер.02
Автомат наклонител 8-1950-000
Междинен редуктор 8А-1515-000
Опашен редуктор 246-1517-000
Опашен вал 8А-1516-000
Вентилатор 8А-6311-00
Кард. вал на вент. 8А-6314-00
Втулка опашен винт 246-3901-000
Хидроусилвател КАУ-30Б
Хидроусилвател КАУ-30Б
Хидроусилвател КАУ-30Б
Хидроусилвател РА-60Б
Верига ПР-15,875-2300-1

3870922400610
938135
Л7309127
Л9308130
Л9309022
Л9309052
ОВ31904131
Л41007
9010173
Н099491139
Н029490192
Н020500390
Н099490428
1260

09.07.1984
20.09.1989
30.09.1987
31.08.1989
19.09.1989
29.09.1989
04.09.1989
23.01.1974
01.04.1989
21.09.1989
03.02.1989
02.02.1990
30.09.1989
24.12.2012

1335/ 2760
400:59
1308:56
2592:49
2592:49
2592:49
2592:49
1210:12
696:26
2592:49
2805:10
2154:42
2592:49
618:59

12.06.2000
04.05.2010
04.05.2010
04.05.2010
04.05.2010
04.05.2010
04.05.2010
28.01.2000
04.05.2010
10.08.2006
15.09.2010
04.05.2010
-

Дата

Наработк
а след
ремонт

Ресурс до следващ
ремонт

Назначен ресурс

Часове

Часове

Часове

Години

1161:26
-

338:34
-

03.05.2017
-

626:27

964:55

35:05

13.10.2018

687/1468
147:30
1431:23
1431:23
1431:23
1431:23
48:46
317:21
1431:23
1320:00
1283:47
1431:23
-

648/1292
1161:26
1161:26
1161:26
1161:26
1161:26
1161:26
278:05
1161:26
1485:10
870:55
1161:26
-

152/8
338:34
338:34
338:34
338:34
338:34
338:34
721:55
338:34
14:50
629:05
338:34
-

03.05.2018
03.05.2017
03.05.2017
03.05.2017
03.05.2017
03.05.2017
Изтекъл МРР
03.05.2017
09.08.2014
15.09.2017
03.05.2017
-

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17

7000
4500
4500
До 6000
след КВР
3600/6000
3000
3000
6000
6000
6000
6500
3000
3000
7500
7500
7500
7500
1000

Години
35
35
35
35
35
7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ/УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА
1. Единични цени в ……………. (евро/лева) за извършване на основен (капитално-възстановителен)
ремонт на комплектуващите изделия на вертолет Ми-17 с рег. знак 418:
№

Наименование на АТ

Номенклатурен №

1

Основен двигател

ТВ3-117МТ

2

Основен редуктор

ВР-14

3

Пусков двигател

АИ-9В

4

Междинен редуктор

8А-1515-000

5

Опашен редуктор

246-1517-000

6

Опашен вал

8А-1516-000

Цена за един брой

2. Единични цени в ……………. (евро/лева) за извършване на основен (капитално-възстановителен)
ремонт на агрегати и изделия от снемаемото авиационно въоръжение на вертолет Ми-17 с рег.
знак 418:
№
1.

Наименование на АТ

Номенклатурен №

Външна подвеска

Цена за един брой

8АТ-9600-700

3. Единични цени в ……………. (евро/лева) на оборудване съгласно, необходимо за изпълнение на
капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 с рег. знак 418:
№

Наименование на АТ

Номенклатурен №

1

Комплект ЛНВ

8АТ-2710-000

2

Комплект ЛОВ

246-3922-00

3

Виброгасител

8MТ-1280-100

4

Верига (Цепь)

ПР-15,875-2300-1

5

Авиохоризонт

АГБ-3К сер.3

Цена за един брой

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

_________________________КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

______________________

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ"
_________________________ТОДОР ГЕЛЕВ

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ

към
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПОЛИЦА, ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в оригинал с
подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и
на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за
застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка/услуга).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като копие
на платежния документ бъде представен на бенефициента.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора,
Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в
издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора за доставка/услуга, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за
плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението.
7. Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора за доставка/услуга (застрахован по застрахователната полица, за което Бенефициент по
застрахователната полица е платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са сумите,
които представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други
вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово
платените финансови средства.
8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка/услуга,
може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица.
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и
подпечатано уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя за
изпълнение на съответна част от договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.
9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка/услуга е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани
в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена полица,
покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:
12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с
писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с Министерство
на отбраната договор за доставка/услуга и всички други необходими документи свързани с него, с
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за авансово плащане.

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ

към
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА, ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
КОЯТО ОБЕЗПЕЧАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЧРЕЗ ПОКРИТИЕ ОТГОВОРНОСТТА НА
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал с подпис
и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на
Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за
застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка/услуга).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като копие
на платежния документ бъде представен на бенефициента.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора,
Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в
издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора за доставка/услуга, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за
плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението.
7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. уговорени
обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.
8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка/услуга,
може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица.
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и
подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.
9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка/услуга е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани
в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена полица,
покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:
ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТ МИ-17
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12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с
писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с Министерство
на отбраната договор за доставка/услуга и всички други необходими документи свързани с него, с
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС Л22.2341.16-УВО

-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО----------------
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