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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Сключване на рамкови споразумения за срок от 60 (шестдесет) месеца за Интегрирана 

логистична поддръжка на вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin”, включващо 
изпълнение на следните самостоятелно обособени позиции: 

1.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:  
ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3+ 

”DAUPHIN”, (без двигателите)  
Предмет на обособена позиция №1 е сключване на рамково споразумение  за Интегрирана 

логистична поддръжка на екслоатиращите се от Военноморските сили (ВМС) на Република България  
вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin” (без двигателите) (по-надолу в текста 
Вертолети/ите). 
Забележка: 

Към момента на откриване на процедурата, ВМС експлоатират 2 (два) броя вертолети AS 565MB 
”Panther”. Предвижда се в срока на действие на рамковото споразумение доставката на 1 (един) брой 
AS 365 N3+ ”Dauphin”. Идентификационните данни за вертолетите AS 565 MB „Рanther” са отразени в 
Приложение №1 от Проекта на рамково споразумение по обособена позиция №1 (Приложение №19 
от документацията). 

Интегрираната логистична поддръжка трябва да осигурява летателна годност, позволяваща 
изпълнението на заявеният от Възложителя минимален годишен нальот - не по-малко от 100 (сто) 
летателни часа средно годишно на вертолет или общ нальот, не по-малко от 200 (двеста) часа годишно 
при 2 (два) броя вертолети или 300 (триста) часа годишно при 3 (три) броя вертолети. 

Интегрираната логистична поддръжка на Вертолетите включва изпълнение на следните 
доставки (Доставки/те) и услуги (Услуги/те): 

1.1.1. Извършване срещу заплащане на фиксирана цена за един летателен час (програма „цена 
на час“) услуга по замяна на дефектиралото в процеса на експлоатация оборудване от комплектацията 
на Вертолетите, чрез доставка на необходимото за замяна оборудване.  

Минималното оборудване за замяна включено в програмата „цена на час“ за вертолетите AS 
565MB ”Panther” е съгласно указаното в Приложение №2 (от Проекта на рамково споразумение по 
обособена позиция №1), а за вертолетите AS 365 N3+ ”Dauphin” е съгласно указаното в Приложение 
№3 (от Проекта на рамково споразумение по обособена позиция №1). 

1.1.2. Планови Доставки на оборудване от комплектацията на Вертолетите, консумативи, 
средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), контролно-
проверовъчна апаратура (КПА), специализиран инструмент. 

1.1.3. Непланови Доставки, при възникване на неотложна необходимост, на консумативи и 
оборудване (извън посочените в Приложение №2 и Приложение №3 от Проекта на рамково 
споразумение по обособена позиция №1) по допълнителни заявки.  

1.1.4. Планови ремонти на оборудване от комплектацията на Вертолетите с изтичащ ресурс по 
време и/или наработка; 

1.1.5. Дванадесет годишна основна инспекция на Вертолетите; 
1.1.6. Непланови ремонти на оборудване от комплектацията на Вертолетите, извън посоченото 

в Приложение №2 и Приложение №3 (от Проекта на рамково споразумение по обособена позиция 
№1). 

1.1.7. Провеждане на теоретични, практически и опреснителни курсове за обучение на 
летателен състав (ЛС) и инженерно-технически състав (ИТС) от ВМС, съгласно програма на 
Изпълнителя, съгласувана със Заявителя - ВМС. 
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1.1.8. Оказване на техническа помощ в района на експлоатация на Вертолетите (включително 
в райони извън територията на Р. България) за отстраняване на откази, неизправности и дефекти, 
свързани с осигуряване на летателната годност на същите. 

1.1.9. Ремонт на средства за наземно оборудване (СНО), контролно-измервателна апаратура 
(КИА), контролно-проверочна апаратура (КПА) и специализиран инструмент, свързани с 
експлоатацията на Вертолетите, от и извън указаните в Приложение №6 (от Проекта на рамково 
споразумение по обособена позиция №1). 

1.1.10. Проверка и калибриране на контролно-измервателна апаратура (КИА) и контролно-
проверочна апаратура (КПА) свързана с експлоатацията на Вертолетите, от и извън указаните в 
Приложение №6 (от Проекта на рамково споразумение по обособена позиция №1). 

1.1.11. Предоставяне при възможност за временно ползване на оборудване за Вертолетите. 
1.1.12. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) актуализиране на 

техническата документация от Приложение №7 (от Проекта на рамково споразумение по обособена 
позиция №1) и/или предоставяне на онлайн достъп до електронна база, съдържаща актуална такава. 

1.1.13. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) оказване на 
консултантска техническа помощ, свързана с обслужването и експлоатацията на Вертолетите и 
отстраняване на възникнали откази и повреди по тях за осигуряване на безопасността на полетите. 

1.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:  
ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ ”ARRIEL 2C” 
Предмет на обособена позиция №2 е сключване на рамково споразумение  за Интегрирана 

логистична поддръжка на авиационни двигатели ”Arriel 2C” за вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 
N3+ ”Dauphin” (по-надолу в текста Двигатели/ите). 
Забележка: 

Към момента на откриване на процедурата, ВМС експлоатират 5 (пет) броя двигатели ”Arriel 2C” за 
вертолети AS 565MB ”Panther”. Предвижда се в срока на действие на рамковото споразумение 
доставката на 1 (един) брой AS 365 N3+ ”Dauphin” оборудван с 2 (два) броя двигатели ”Arriel 2C”. 
Идентификационните данни за двигателите са отразени в Приложение №1 от Проекта на рамково 
споразумение по обособена позиция №2 (Приложение №20 от документацията). 

 
Интегрираната логистична поддръжка на Двигателите включва изпълнение на следните 

доставки (Доставки/те) и услуги (Услуги/те): 
1.2.1. Планови Доставки на консумативи и оборудване от комплектацията на Двигателите. 
1.2.2. Непланови доставки, при възникване на неотложна необходимост, на консумативи и 

оборудване от комплектацията на Двигателите по допълнителни заявки.  
1.2.3. Доставка на средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура 

(КИА), специализиран инструмент. 
1.2.4. Доставка на бюлетини, технически задания, програми за изпълнение на новоназначени 

еднократни или периодични мероприятия. 
1.2.5. Доставка на програмни продукти и хардуер за Двигателите. 
1.2.6. Планови ремонти (при изтичане на ресурс по време и/или наработка) на оборудване от 

комплектацията на Двигателите, модули или цели Двигатели. 
1.2.7. Непланови ремонти на оборудване от комплектацията на Двигателите, модули или цели 

Двигатели.  
1.2.8. Провеждане на теоретични, практически и опреснителни курсове за обучение на 

летателен състав (ЛС) и инженерно-технически състав (ИТС) от Военноморските сили. 
1.2.9. Оказване на техническа помощ от страна на Изпълнителя за отстраняване на откази, 

неизправности, дефекти, свързани с осигуряване на експлоатационната годност на Двигателите. 
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1.2.10. Ремонт на средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура 
(КИА) и специализиран инструмент, свързани с експлоатацията на Двигателите. 

1.2.11. Проверка и калибриране на контролно-измервателна апаратура (КИА), свързана с 
експлоатацията на Двигателите. 

1.2.12. Предоставяне при възможност за временно ползване на СНО, КИА, агрегати и/или 
модули от комплектацията на Двигателите. 

1.2.13. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) актуализиране на 
техническата документация на Двигателите и/или предоставяне на онлайн достъп до електронна база, 
съдържаща актуална такава.  

1.2.14. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) оказване на 
консултантска техническа помощ, свързана с обслужването и експлоатацията на Двигателите. 

 
Забележка: 

Изпълнението на посочените в т.1.1. и 1.2. дейности ще се извършва в зависимост от потребностите и 
осигуреността с финансови средства на Възложителя на основание конкретни договори, сключвани в 
изпълнение на рамковото споразумение по съответната обособена позиция и по реда на Раздел III, т.8 
от настоящата документация. 

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Техническите изисквания към Доставките/Услугите предмет на обществената поръчка са 

описани подробно в раздел II от настоящата документация и техническа спецификация ТС Л 
65.3102.18-УВО и изменение и допълнение към нея (Приложение № 13) – за Обособена позиция №1 
и ТС Л 22.3131.18-УВО (Приложение № 14) – за  Обособена позиция №2. 

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на 

основание чл.160 от ЗОП и чл.162, ал.1 от ЗОП. 

4. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка. 

5. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
5.1. Срок на рамковите споразумения и конкретните договори към тях: 
5.1.1. Срока на действие на рамковите споразумения към всяка една обосонена позиция е 60 

(шестдесет) месеца, считано от датата на подписването им от страните. 
5.1.2. Сроковете за изпълнение на конкретните договори, сключени към съответното рамково 

споразумение ще се формират съгласно сроковете за изпълнение на Доставките/Услугите предмет на 
съответния договор. Сроковете се договарят между страните преди сключване на договора и започват 
да текат от датата на подписване на всеки конкретен договор. 

5.1.3. Услугата по т.1.1.1 за замяна на дефектиралото в процеса на експлоатация оборудване 
от комплектацията на Вертолетите, чрез доставка на необходимото за замяна оборудване, ще се 
заявява за период от една календарна година. 

5.1.4. Максималният срок за доставка на авиационното оборудване за замяна на 
дефектиралото в процеса на експлоатация оборудване по т.1.1.1, считано от деня на изпратената от 
Възложителя или упълномощено от него лице по електронната поща заявка следва да бъде както 
следва: 

• ако вертолет е загубил летателната си годност (AOG) – не повече от 7 (седем) календарни 
дни; 

• ако вертолет не е загубил летателната си годност – не повече от 14 (четиринадесет) 
календарни дни; 

  



 

ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3 ”DAUPHIN” 7 
 

5.1.5. Максималните срокове за изпълнение на Доставките по т.1.1.2 и 1.1.3 не трябва да бъдат 
по-големи от 18 (осемнадесет) месеца. 

5.1.6. Максималните срокове за изпълнение на Доставките по т.1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3 не трябва да 
бъдат по-големи от 9 (девет) месеца. 

5.1.7. Максималните срокове за изпълнение на ремонтните дейности по т.1.1.4, 1.1.6 и 1.1.9 не 
трябва да бъдат по-големи от 12 (дванадесет) месеца. 

5.1.8. Максималните срокове за изпълнение на ремонтните дейности по по т.1.2.6 и 1.2.7 не 
трябва да бъдат по-големи от 9 (девет) месеца. 

5.1.9. При необходимост, да се осигурява критична доставка (Critical delivery) на оборудване за 
авиационните двигатели „Arriel 2C”, тя да се изпълнява в рамките на 7 (седем) календарни дни, 
считано от деня на изпратената от Възложителя или упълномощено от него лице по електронната поща 
заявка. 
Забележка: 
Конкретните сроковете за изпълнение на Доставките/Услугите ще бъдат предмет на договаряне 
между комисията на Възложителя и участниците в процедурата. Договорените срокове ще бъдат 
използвани за изчисляване на показателя „срок за изпълнение“ в методиката за оценка на офертата 
на участника (Раздел IV от документацията за участие) 

 

5.2. Място и условия за изпълнение 
5.2.1. Мястото за предаване на имущество на избрания изпълнител за предоставяне на 

Услугите, които ще се извършват по двете обособени позиции ще бъде района на военно 
формирование 36940 – Варна при условие FCA (ИНКОТЕРМС 2010). 

5.2.2. Мястото за доставка и приемане на имущество по двете обособени позиции ще бъде 
района на военно формирование 36940 – Варна при условие DDP (ИНКОТЕРМС 2010). 

5.2.3. При необходимост от внос/износ на имущество от/към трети страни, митническите 
процедури ще се извършват от Изпълнителя на своя територия и за негова  сметка.  

6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  
Общата прогнозна стойност на поръчката по двете обособени позиции е 9 188 000,00 лева без 

ДДС (11 025 600,00 лева с ДДС). Разпределението на средствата по обособени позиции е както следва: 

6.1. По обособена позиция №1 - 7 628 000,00 лв.  без ДДС (9 153 600,00 лв.  с ДДС) 

Разпределени през годините за целият срок на действие на рамковото споразумение както 
следва:  

• За 2019 г. – 480 000,00 лв. без ДДС (576 000,00 лв. с ДДС); 
• За 2020 г. – 460 000,00 лв. без ДДС (552 000,00 лв. с ДДС); 
• За 2021 г. – 1 033 000,00 лв. без ДДС (1 239 600,00 лв. с ДДС); 
• За 2022 г. – 1 855 000,00 лв. без ДДС (2 226 000,00 лв. с ДДС); 
• За 2023 г. – 3 800 000,00 лв. без ДДС (4 560 000,00 лв. с ДДС); 

6.2. По обособена позиция №2 -  1 560 000,00 лв.  без ДДС (1 872 000,00 лв. с ДДС).  

• За 2019 г. – 120 000,00 лв. без ДДС (144 000,00 лв. с ДДС); 
• За 2020 г. – 120 000,00 лв. без ДДС (144 000,00 лв. с ДДС); 
• За 2021 г. – 120 000,00 лв. без ДДС (144 000,00 лв. с ДДС); 
• За 2022 г. – 600 000,00 лв. без ДДС (720 000,00 лв. с ДДС); 
• За 2023 г. – 600 000,00 лв. без ДДС (720 000,00 лв. с ДДС); 

Забележка:  
Посочените стойности по години са индикативни и съобразно наличния финансов ресурс на 
Възложителя, като те могат да бъдат променяни. 
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7. КОЛИЧЕСТВА 
Количествата ще са съобразени с необходимостта от осигуряване на летателната годност на 2 

бр. вертолети AS 565MB ”Panther” и 5 (пет) броя двигатели ”Arriel 2C”.  
В срока на действие на рамковото споразумение количествата ще се увеличат след доставката 

на 1 (един) брой AS 365 N3+ ”Dauphin” оборрудван с 2 (два) броя двигатели ”Arriel 2C”. 
Конкретните номенклатури и количества за Доставки/Услуги ще се съгласуват между Страните, 

и ще се оформят в Договори съгласно потребностите на Военноморските сили и съобразно 
осигурените финансови средства по бюджета на Министерство на отбраната. 
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II. 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 на съответната техническа спецификация: 
• ТС Л 65.3102.18-УВО и изменение и допълнение към нея (Приложение № 13) – за Обособена 

позиция №1; 
• ТС Л 22.3131.18-УВО (Приложение № 14) – за  Обособена позиция №2. 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 
Изискванията за оценяване на съответствието на извършените Доставки/Услуги са съгласно 

посочените в т.8 на съответната техническа спецификация: 
• ТС Л 65.3102.18-УВО и изменение и допълнение към нея (Приложение № 13) – за Обособена 

позиция №1;  
• ТС Л 22.3131.18-УВО (Приложение № 14) – за  Обособена позиция №2. 

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНЕН СРОК   
3.1. Гаранционният срок на доставеното авиационно оборудване да бъде не по-малък от 12 

(дванадесет) месеца и/или 100 (сто) летателни часа, което събитие настъпи по-рано, считано от датата 
на протокола за приемане на имуществото от Възложителя. 

3.2. Гаранционният срок на ремонтираното авиационно оборудване да бъде не по-малък от 12 
(дванадесет) месеца и/или 100 (сто) летателни часа, което събитие настъпи по-рано, считано от датата 
на протокола за приемане на имуществото от Възложителя. 

3.3. Всички разходи за ремонти, обслужване и транспорт на дефектирали елементи по време 
на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя. 

4. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ   
4.1. Доставките на имущество да се извършва в стандартни заводски опаковки. 
4.2. При необходимост от транспортиране на имущество от/за ремонт, което изисква 

специална опаковка за транспортиране (сандък, контейнер или др.), с която Възложителя неразполага, 
то Изпълнителят предоставя такава за временно ползване и за негова сметка. 

4.3. Обучението на летателен и инженерно-технически състав по т. 1.1.76 и т. 1.2.7 от Раздел I 
да се извършва от сертифициран от Конструктора или Производителя преподавателски състав. 

4.4. Техническата документация по 1.1.12 и 1.2.13 от Раздел I да е на български или английски 
език. 

4.5. Доставените резервни части и консумативи трябва да бъдат придружени с документи, 
удостоверяващи сроковете, условията и правилата на съхранение и периодичността на обслужване на 
отбранителните продукти по време на процеса на съхранение. 

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-кратък от 4 (четири) месеца считано от 

датата, посочена като крайна дата за получаване на офертата. Срокът на валидност на офертите е 
времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.  

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ 
6.1. Начинът на плащане за всеки конкретен договор към съответното рамково  споразумение 

може да бъде: 
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6.1.1. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни 
след изпълнение на Доставките/Услугите съгласно предмета на конкретния договор към съответното 
рамково споразумение и представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на документите 
указани в съответния проект на Рамково споразумение. 

6.1.2. Акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност– 
срока на изпълнение на конкретния договор плюс 30 (тридесет) календарни дни, но не по-късно от 15 
декември на съответната година. Акредитивът е усвоим след изпълнение на Доставките/Услугите и 
представяне в банката на документите указани в съответния проект на Рамково споразумение.  

Акредитивните условия се уточняват между страните по конкретния договор преди откриване 
на акредитива. Всички разноски по акредитива са за сметка на Изпълнителя.  

6.1.3. Авансово плащане по банков път –договорена за всеки конкретен договор към 
съответното рамково споразумение сума (до 100 %) от общата стойност на договора, в срок до 60 
(шестдесет) дни след предоставяне от Изпълнителя в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на 
оригинална фактура и гаранция за стойността на аванса. Останалите проценти до пълната стойност на 
договора се заплаща по банков път след изпълнение на съответните Доставки/Услуги, в срок до 60 
(шестдесет) календарни дни след представяне на документите указани в съответния проект на 
Рамково споразумение. 

6.2. Възложителят  определя начина на плащане и размера на акредитива и авансовото 
плащане във всеки конкретен договор, съобразно предвидените в съответното рамково споразумение 
начини/способи. 

6.3. Плащанията от страна на Възложителя по всеки конкретен договор към съответното 
рамково споразумение ще се извършват след представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО 
на следните документи: 

6.3.1. оригинал на надлежно оформена фактура за изпълнените Доставки/Услуги; 
6.3.2. оригинал на подписан от упълномощени представители на страните на „Месечен отчет 

за летателните часове“ или „Приемо-предавателен протокол“ или „Удостоверение за изпълнен 
ремонт/проверка/калибриране“ или  „Удостоверение за изпълнена услуга“, удостоверяващи 
изпълнението на съответните Доставки/Услуги или част от тях; 

6.3.3. акт за приемане/предаване на дълготрайни материални активи и/или складова разписка 
за приемане/предаване на материални запаси (за изпълнените Доставки) – представя се от заявителя/ 
крайният потребител на Доставките. 

6.4. При сключване на рамковото споразумение и договори към него, цените ще бъдат 
съобразени с българското законодателство по ДДС. 

6.5. Плащанията ще се извършват в лева за български фирми и в евро за чуждестранни фирми. 
6.6. 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). 

Забележка: 
1. Окончателното уточняване на начина на плащане за всеки конкретен договор към съответното 
рамково споразумение, както е посочено по-горе е изключително право на Възложителя. 
2. Начина на плащане ще бъде конкретизиран в поканата към Изпълнителя за сключване на 
конкретен договор към съответното рамково споразумение. 

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР  

7.1. Изисквания към гаранциите за авансово плащане към конкретен договор към 
съответното рамково споразумение:  

7.1.1. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за авансово 
плащане при сключване на конкретен договор към съответното рамково споразумение. 

7.1.2. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните форми:   
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7.1.2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане:  
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. 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). Разходите по нейното издаване са за сметка на Изпълнителя. 

Сумата по банковата гаранция може да се редуцира пропорционално на стойността на 
изпълнените от Изпълнителя Доставки/Услуги и след представяне на документите указани в 
съответния проект на Рамково споразумение. 

7.1.2.2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка: 
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. 

Застрахователната полица, която обезпечава авансовото плащане по конкретен договор към 
съответното рамково споразумение следва да отговаря на изискванията указани в приложение към 
съответният проект на Рамково споразумение. 

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. 

7.1.2.3. Паричен превод – внесен по сметката на дирекция „Финанси“– МО в Българска 
Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD. 

7.2. Изисквания към гаранцията за изпълнение на конкретен договор:  
При подписване на конкретен договор към съответното рамково споразумение, участникът 

избран за Изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността 
на договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на точното и своевременно 
изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора следва 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). 

В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е 
длъжен в срок от 14 (четиринадесет) дни да допълни своята гаранция до размера й, като внесе 
усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или представи документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
конкретен договор, размера на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с указаният по-горе 
размер (5% от стойността на договора без ДДС). 

Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение при 
подписване на конкретен договор към съответното рамково споразумение. 

7.3. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  

7.3.1. 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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7.3.2. Банкова гаранция за изпълнение  
Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение. Текстът на банковата гаранция се 

съгласува с Възложителя.  
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). 

7.3.3. 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя 

Застрахователната полица, която обезпечава изпълнението на конкретен договор чрез 
покритие отговорността на изпълнителя, следва да отговаря на изискванията указани в приложение 
към съответния проект на рамково споразумение. 

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. 
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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 обявлението за поръчка в съответствие с Част четвърта „Специални 
правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност“ от Закона за 
обществените поръчки (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 отбраната- 
профил 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 оферта! Офертите ще се 
изискат от Възложителя, при изпращане на покана за участие до одобрените за участие кандидати след 
приключване на предварителния подбор. 

2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

2.1. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ (съгласно чл.60 от ЗОП): 

2.1.1. 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 № 204 от 19.09.2018 г. (обн. ДВ. бр.80 от 2018 
г.). 

а) Кандидатите с регистрация и седалище на територията на Р. България и предвиждащи 
дейности по износ, внос или трансфер на оборудване по време на изпълнение на рамковото/ите 
споразумение/я, 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 обстоятелство и не представя 
посочения по-горе лиценз/сертификат. 

в) Кандидатите с регистрация и седалище извън територията на Р. България следва 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. Ако такъв документ не се изисква в страната в която кандидатът е регистриран и извършва 
своята дейност, то той декларира това обстоятелство в декларация в свободна форма. 

2.1.2. Ремонтните дейности (по обособена позиция №1) да се извършват от производителя на 
Вертолетите или от оторизиран от него, за вида дейност, изпълнител по оригинална заводска 
технология на Конструктора или Производителя. 

2.1.3.  Ремонтните дейности (по обособена позиция №2) да се извършват от производителя на 
Двигателите или от оторизиран от него, за вида дейност, изпълнител по оригинална заводска 
технология на Конструктора или Производителя. 

 

http://pp.mod.bg/
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2.2. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (съгласно 
чл.61 от ЗОП): 

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. 
 

2.3. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ - 
Възложителят поставя изисквания за технически и професионални способности по чл.63, ал.1, т.1 от 
ЗОП: 

2.3.1. 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. 

2.3.2. За доказване на горното обстоятелство кандидатите представят Списък на доставките 
или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчката, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или 
услуга (Приложение № 11). 

2.3.2.1. По обособена позиция №1 
Под "сходен предмет" се разбира ремонт и доставка на летателни апарати и/или оборудване 

от тяхната комплектация. 

Минимално изискване – през последните 5 (пет) години кандидатът трябва да има изпълнен: 
• не по-малко от един ремонт на моторни летателни апарати;  
• ремонт на не по-малко от 100 агрегата за летателни апарати; 
• доставка на не по-малко от 100 агрегата за летателни апарати; 

2.3.2.2. По обособена позиция №2 
Под "сходен предмет" се разбира ремонт и доставка на 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 ремонт на авиационен двигател; 
• ремонт на не по-малко от 100 агрегата от комплектацията на авиационни двигатели;  
• доставка на не по-малко от 100 агрегата от комплектацията на авиационни двигатели;  

2.3.3. Когато при изпълнението на поръчката се предвижда участие на подизпълнители, 
участниците следва да представят в офертите си доказателства за съответствие с критериите за подбор 
и по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. 

3. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
3.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ  
3.1.1. Всеки Кандидат следва да представи отделно заявление за всяка обособена позиция за 

която участва.  
3.1.2. Документите за участие в предварителен подбор се представят 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”. 

3.1.3. Документите за участие в предварителен подбор се представят на хартиен носител в 
запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху която кандидатът изписва: 
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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 обявление за поръчка с предмет: 
Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin”, по обособена 
позиция: 
№1: Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin”, (без 
двигателите) 
и/или 
№2: Интегрирана логистична поддръжка на авиационни двигатели ”Arriel 2C” 
Наименование на кандидата (включително участниците в обединението, когато е 
приложимо):………………………………………………………………………………………..  
Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………  
Телефон и по възможност факс и електронен адрес:……………………………………………… 

 
3.1.4. 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. 

3.1.5. Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверено от кандидата 
копие. 

3.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ 
Заявлението трябва задължително да съдържа: 
3.2.1. Списък на представените документи, съдържащи се в заявлението за участие –  

(Приложение № 8); 
3.2.2. 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).  

3.2.3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 
от ЗОП – (Приложение № 2). Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и 
представлява/т кандидата;  

3.2.4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.2, т.1 – 4 от 
ЗОП – (Приложение № 3);  

3.2.5. Декларация от Кандидата (в свободна форма) дали при изпълнение на конкретните 
договори към съответното рамково споразумение ще извършва износ и/или внос или трансфер на 
имущество. Към декларацията се прилагат документите съгласно изискванията на възложителя 
указани в Раздел III, т. 2.1 от документацията за участие „Изисквания относно годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност“. 

3.2.6. Списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, 
които доказват извършената доставка или услуга - (Приложение № 11) и съгласно изискванията 
указани в Раздел III, т.2.3.2. от документацията за участие.  

3.2.7. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата – (Приложение № 5); 
3.2.8. При кандидати обединения – Заверено от кандидата копие на документ за създаване на 

обединението, от който да е видно дейностите, които ще изпълнява всеки член в обединението, 
разпределението на отговорностите на/между членовете в обединението и техните права и 
задължения;  

3.2.9. 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; 
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3.2.10. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – (Приложение № 7).  
Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т кандидата; 
3.2.11. 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). 

3.2.11. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари-  
(Приложение № 4B). 

Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т кандидата. 
Достатъчно е декларацията да бъде попълнена само от едно от лицата, които могат самостоятелно да 
представляват кандидата. 

 
Забележки:  

1. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 
1.1. Документите по т.3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.9, 3.2.11 и 3.2.12  се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 
1.2. Документите по т.3.2.4, и 3.2.6 се представят за участниците, чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите за подбор. 
2. Документите по т.3.2.3 и 3.2.9 се представят за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 
3. Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите по т.3.2.4, 3.2.10, 3.2.11 и 3.2.12 могат да се 
представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР 
4.1. 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://pp.mod.bg/), информация за точния час, дата и място на провеждане на заседанието. 

4.2. Комисия на Възложителя разглежда постъпилите в срока посочен в Обявлението, 
заявления за участие в процедурата по реда на чл.54 от ППЗОП. 

4.3. 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. 

4.4. Възложителят публикува в профила на купувача на Интернет страницата на 
Министерството на отбраната (http://pp.mod.bg/) решението и протокола на комисията. 

5. ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕТО И ОФЕРТИ 

В съответствие с чл. 55, ал. 2 от ППЗОП на избраните кандидати се изпращат писмени покани 
за участие в договарянето и представяне на оферти. 

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. 

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 отделна запечатана непрозрачна опаковка (плик) за всяка обособена 
позиция за която участникът е допуснат. Върху опаковката участникът изписва: 
  

http://pp.mod.bg/
http://pp.mod.bg/
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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
Дирекция „Отбранителна аквизиция” 

гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5 

ОФЕРТА за участие в процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка с предмет: 
Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin”, по обособена 
позиция: 
№1: Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin”, (без 
двигателите) 
и/или 
№2: Интегрирана логистична поддръжка на авиационни двигатели ”Arriel 2C” 
Наименование на кандидата (включително участниците в обединението, когато е 
приложимо):………………………………………………………………………………………..  
Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………  

Телефон и по възможност факс и електронен адрес:……………………………………………… 
 
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само по една оферта за всяка обособена позиция, за която е допуснат. Не се допускат варианти.  
Офертата се представя в един екземпляр- оригинал в писмена форма на български език, а 

документите на чужд език- придружени с превод на български език.  
Опаковката (плика) с офертата трябва да съдържа следните подписани от участника 

документи: 

5.1. „Документ за упълномощаване“, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;  

5.2. „Предложение за изпълнение на поръчката“ - в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя, изготвенo по образец и подписано от лице с 
представителна власт:  

•  за обособена позиция №1 (Приложение № 15);  
•  за обособена позиция №2 (Приложение № 16); 

5.3. Списък с предложените подизпълнители и вида и дела на работите, които ще бъдат 
изпълнени от тях при изпълнението на поръчката – (Приложение № 9) (когато се предвижда 
участието на подизпълнител/и).  

5.4. „Декларация за конфиденциалност” по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 12). 
Декларацията не е задължителна. Същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие 
на основания за това.  

5.5. Декларация (от подизпълнителя/ите) за съгласие за участие в изпълнението на 
обществената поръчка като подизпълнител (когато се предвижда участието на подизпълнител/и)– 
(Приложение № 10); 

5.6. Заверено копие на документ с превод на български език 
(споразумение/договор/документ за упълномощаване или др.) удостоверяващ, че участникът е 
оторизиран от производителя на вертолетите обект на поръчката (за обособена позиция №1) или на 
двигателите обект на поръчката (за обособена позиция №2) да извършва ремонтните дейности по 
предмета на поръчката. 

Не се изисква ако кандидатът е производител на вертолетите обект на поръчката (за обособена 
позиция №1) или на двигателите обект на поръчката (за обособена позиция №2), за което се 
представят доказателства. 

Документът се представя съобразно вида и дела на поръчката, който ще се изпълнява. Ако 
ремонтните дейности ще се изпълняват от подизпълнител, то този документ се представя от 
подизпълнителя. 

5.7. Представяне на следните документи за предложените подизпълнители: 
5.7.1. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 

от ЗОП – (Приложение № 2).  
Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т 

подизпълнителя;  
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5.7.2. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.2, т.1 – 4 от 
ЗОП – (Приложение № 3);  

5.7.3. Декларация от подизпълнителя (в свободна форма) дали при изпълнение на договора 
ще извършва износ и/или внос или трансфер на имущество.  

Към декларацията се прилагат документите съгласно изискванията на възложителя указани в 
Раздел III, т. 2.1 от документацията за участие „Изисквания относно годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност“. 

5.7.4. При подизпълнители обединения – Копие на документ за създаване на обединението,  
от който да е видно дейностите, които ще изпълнява всеки член в обединението, разпределението на 
отговорностите на/между членовете в обединението и техните права и задължения;  

5.7.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – 
(Приложение № 6).  

Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т 
подизпълнителя; 

5.7.6. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – (Приложение № 7). Декларацията се подписва 
от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т подизпълнителя; 

5.7.7. 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 техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) – (Приложение № 4). 

5.7.8. Заверено копие на документ с превод на български език 
(споразумение/договор/документ за упълномощаване или др.) удостоверяващ, че съответният 
подизпълнител е оторизиран от производителя на вертолетите обект на поръчката (за обособена 
позиция №1) или на двигателите обект на поръчката (за обособена позиция №2) да извършва 
ремонтните дейности по предмета на поръчката. 

Не се изисква ако съответният подизпълнител е производител на вертолетите обект на 
поръчката (за обособена позиция №1) или на двигателите обект на поръчката (за обособена позиция 
№2), за което се представят доказателства.. 

Документът се представя съобразно вида и дела на поръчката, който ще се изпълнява от 
съответния подизпълнител; 

5.7.9. Списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, 
които доказват извършената доставка или услуга - (Приложение № 11). 

5.7.9.1. По обособена позиция №1 
Под "сходен предмет" се разбира ремонт и доставка на летателни апарати и/или оборудване 

от тяхната комплектация. 

Минимално изискване – през последните 5 (пет) години съответният подизпълнител трябва 
да има изпълнен (съобразно вида и дела на поръчката, който ще се изпълнява): 

• не по-малко от един ремонт на моторни летателни апарати;  
• ремонт на не по-малко от 100 агрегата за летателни апарати; 
• доставка на не по-малко от 100 агрегата за летателни апарати. 

5.7.9.2. По обособена позиция №2 
Под "сходен предмет" се разбира ремонт и доставка на авиационни двигатели и/или 

оборудване от тяхната комплектация. 

Минимално изискване – през последните 5 (пет) години съответният подизпълнител трябва 
да има изпълнен (съобразно вида и дела на поръчката, който ще се изпълнява): 

• не по-малко от един ремонт на авиационен двигател; 
• ремонт на не по-малко от 100 агрегата от комплектацията на авиационни двигатели;  
• доставка на не по-малко от 100 агрегата от комплектацията на авиационни двигатели;  
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Забележка:  
1. Всички изброени документи за подизпълнителите се представят в офертата на участника, съгласно чл. 
106, ал. 2, т. 2, б. "б" от ППЗОП; 
2. Документите по т.5.9.1 и 5.9.5 се представят за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП; 
3. Когато подизпълнителят е юридическо лице, декларациите по т.5.9.2, 5.9.6 и 5.9.7 могат да се 
представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват подизпълнителя. 

5.8. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за 
обособена позиция №…………………….“ и съдържащ „Ценово предложение” - изготвено по образец и 
подписан от лице с представителна власт:  

•  за обособена позиция №1 (Приложение № 17),  
•  за обособена позиция №2 (Приложение № 18); 

5.9. Списък на представените с офертата документи. 

6. ДОГОВАРЯНЕ 
6.1. Комисия назначена от Възложителя провежда договаряне с поканените участници, като 

направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен 
протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника. 

6.2. 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 рамково споразумение 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: 

• Сроковете за извършване на съответните Доставки/Услуги, но не повече от предварително зададените 
максимални срокове (ако има зададени такива); 

• Посочените от участниците цени в ценовото предложение; 
2. Зададените от Възложителя параметри в технически спецификации ТС Л 65.3102.18-УВО и изменение и 
допълнение към нея и ТС Л 22.3131.18-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 съответният проект на рамково споразумение. 
4. В случай, че направените от участниците при договарянето предложения за промени в клаузите на рамково 
споразумение, които подлежат на договаряне не бъдат приети от комисията, валидни остават клаузите от 
проекта на рамково споразумение, приложен към настоящата документация. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
От участие в настоящата процедура се отстраняват кандидати/участници: 
7.1. При наличие на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал. 2, т. 1-5 от ЗОП; 
7.2. 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. 
7.3. 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. 

7.4. При установяване на несъответствие с изискванията и условията, посочени от Възложителя 
така, както са формулирани в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие. 

7.5. При наличие на основание по чл.107 от ЗОП. 
7.6. При липса на декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 
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8. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ И КОНКРЕТЕН ДОГОВОР КЪМ НЕГО 
8.1. Рамково споразумение по всяка една от обособените позиции ще бъде сключено с един 

изпълнител, съгласно чл.82, ал.2 от ЗОП. 
8.2. Рамково споразумение ще се сключи по образец с класираният на първо място участник за 

съответната обособена позиция. За обособена позиция №1 - съгласно Приложение № 19 от настоящата 
документация, а по Обособена позиция №2 - по образеца, съгласно Приложение № 20 от настоящата 
документация. 

8.3. При подписване на рамково споразумение и конкретни договори към него, определеният 
за изпълнител участник за съответната обособена позиция следва да представи документите по чл. 58 
от ЗОП и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари съгласно 
Приложение № 21. 

8.4. Конкретни договори към съответното рамковото споразумение ще се сключват между 
Възложителя и Изпълнителя, по предварителни писмени заявки от Заявителя (Военноморските сили). 

8.5. Сключване на конкретен договор към съответното рамковото споразумение ще става по 
реда на чл. 82 от ЗОП. 

8.6. Конкретни договори могат да се сключват през целия срок на действие на съответното 
рамковото споразумение, включително и в деня преди изтичането му. 

8.7. Всички задължения по конкретен договор сключен преди изтичане на срока на действие 
на съответното рамково споразумение, ще бъдат изпълнени от Изпълнителя, независимо, че 
дейностите по договора могат да продължат след датата на действие на  съответното рамково 
споразумение. 

8.8. В конкретните договори към съответното рамково споразумение ще бъдат определяни 
номенклатурите, количествата, цените, сроковете и условията за доставка на конкретните 
Доставки/Услуги, които следва да бъдат изпълнявани с оглед постигнатите договорености. 
Количествата за Доставки/Услуги ще са съгласно потребностите и съобразно осигурените финансови 
средства по бюджета на Министерство на отбраната, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото и да не 
сключва конкретен договор към съответното рамково споразумение. От предното обстоятелство не 
произтича отговорност за Министерството на отбраната. 
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IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 
1.1. Комисия, назначена със заповед на Министъра на отбраната ще разгледа представените 

от кандидатите заявления и ще извърши предварителен подбор. 
1.2. Комисията ще разгледа представените от участниците оферти за всяка една обособена 

позиция и ще извърши класиране на участниците по всяка обособена позиция.  
1.3. Само участници, чиито оферти отговарят на изискванията на настоящата документация се 

допускат до по-нататъшна оценка. 
1.4. Критерий за оценка на офертите по всяка една обособена позиция е „икономически най-

изгодна оферта”. 
1.5. Оценяването на офертите за всяка една обособена позиция се извършва по методика, 

разработена от Възложителя, в която са определени показателите за оценка, относителната им тежест 
и начините за определянето им.  

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 

2.1. Показателите за оценка на всяка оферта са: 
1. Показател „цена” (Пp); 
2. Показател „срок за изпълнение” (ПТ). 

2.2. Относителната тежест на показателите за оценка са: 
1. Показател „цена” (Пp) – 70 %; 
2. Показател „срок за изпълнение” (ПТ) – 30 %. 

3. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЙНАТА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

Максималната стойност на Крайната комплексна оценка (ККО) на офертата е 100 точки.  

ККО се изчислява по следната формула: 

ККО = ПP + ПT 

където: 
ПP - Показател „цена” за съответната обособена позиция; 
ПT - Показател „срок за изпълнение” за съответната обособена позиция. 

4. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Отделните показатели „цена” и „срок за изпълнение” се изчисляват както следва: 

4.1. За обособена позиция №1 

4.1.1. Показател „цена” (ПP); 
Показателят се изчислява по следната формула, която отчита и тежестта му 

П𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃уч.𝑚𝑚
. 70 

където: 
Pmin  – най-ниската предложена цена (P) от участник допуснат до класиране; 
Pуч. i  – предложена цена (P) от съответния участник, който се оценява.  

Цената (P) се изчислява по следната формула: 

P = (P1  х 40) + (P2  х 15) + (P3  х 15) + (P4  х 20) + (P5  х 5) + (P6 х 5) 

Отделните показатели на P (P1, P2,..…,P6) са стойностите на цените в „ценовото предложение“    
на съответния участник по обособена позиция №1 (Приложение  № 17). 

Относителните тегла и формулите за оценка на отделните показатели на P (P1, P2,..…,P6) са 
показани в Таблица 1.  
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Таблица 1 

N НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА (Р) ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

О
тн
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е 

Формула за оценка 

1 2 3 4 5 6 

1 

Фиксирана цена за един летателен час по 
програмата „цена на час“ за замяна на 
дефектиралото в процеса на експлоатация 
оборудване (т.1.1.1. от раздел I от документацията 
за участие). 

40% 40 P1 𝑃𝑃1 =
𝑃𝑃1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃1𝑚𝑚
 

P1min – най-ниската стойност на P1 предложена от участник 
P1i  – стойността на  P1 за участника, който се оценява 

2 

Процент допълнителни разходи към цените за 
доставка на оборудване (т.1.1.2. от раздел I от 
документацията за участие) посочени в „Годишната 
ценова листа“ на производителя на Вертолетите 

15% 15 P2 𝑃𝑃2 =
𝑃𝑃2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃2𝑚𝑚
 

P2min – най-ниската стойност на P2 предложена от участник 
P2i  – стойността на  P2 за участника, който се оценява 

3 

Процент допълнителни разходи към цените за  
планови ремонти на оборудване от 
комплектацията на Вертолетите (т.1.1.3. от раздел I 
от документацията за участие) посочени в 
„Годишната ценова листа“ на производителя на 
Вертолетите  

15% 15 P3 𝑃𝑃3 =
𝑃𝑃3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃3𝑚𝑚
 

P3min – най-ниската стойност на P3 предложена от участник 
P3i  – стойността на  P3 за участника, който се оценява 

4 
Максимална цена за дванадесет годишна основна 
инспекция на Вертолетите (т.1.1.4. от раздел I от 
документацията за участие) 

20% 20 P4 𝑃𝑃4 =
𝑃𝑃4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃4𝑚𝑚  P4min – най-ниската стойност на P4 предложена от участник 
P4i  – стойността на  P4 за участника, който се оценява 

5 

Цена за извършване на ремонт на необходимата за 
вертолетите контролно-измервателна апаратура и 
контролно-проверочна апаратура (т.1.1.8. от раздел 
I от документацията за участие)  

5% 5 P5 𝑃𝑃5 =
𝑃𝑃5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃5𝑚𝑚
 

P5min – най-ниската стойност на P5 предложена от участник 
P5i  – стойността на  P5 за участника, който се оценява 

6 

Цена за извършване на проверка и калибриране на 
контролно-измервателна апаратура и контролно-
проверочна апаратура (т.1.1.9. от раздел I от 
документацията за участие) 

5% 5 P6 𝑃𝑃6 =
𝑃𝑃6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃6𝑚𝑚
 

P6min – най-ниската стойност на P6 предложена от участник 
P6i  – стойността на  P6 за участника, който се оценява 

4.1.2. Показател „срок за изпълнение” (ПT); 
Показателят се изчислява по следната формула, която отчита и тежестта му 

ПТ =
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇уч.𝑚𝑚
. 30 

където: 
Tmin  – най-кратък срок за изпълнение (T) предложен от участник допуснат до класиране; 
Tуч i  – предложен срок за изпълнение (T) от съответния участник, който се оценява.  

Срокът за изпълнение (T) се изчислява по следната формула: 

T = (T1 х 20) + (T2  х 20) + (T3  х 20) + (T4  х 20) + (T5  х 20) 

Отделните показатели на T (T1, T2, T3, Т4, Т5) са съответните стойности в техническото 
предложение (Приложение  № 15) на съответния участник. 

Относителните тегла и формулите за оценка на отделните показатели на T (T1, T2, T3, Т4, Т5) са 
показани в Таблица 2.  
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Таблица 2 

N НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА (Т) ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 
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Формула за оценка 

1 2 3 4 5 6 

1 

Срок за доставка на авиационното оборудване за 
замяна на дефектиралото в процеса на 
експлоатация оборудване (Раздел I, т.1.1.1 от 
документацията за участие) ако вертолет е загубил 
летателната си годност (AOG) 

20% 20 T1 𝑇𝑇1 =
𝑇𝑇1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇1𝑚𝑚
 

Т1min – най-ниската стойност на Т1 предложена от участник 
Т1i  – стойността на  Т1 за участника, който се оценява 

2 

Срок за доставка на авиационното оборудване за 
замяна на дефектиралото в процеса на 
експлоатация оборудване (Раздел I, т.1.1.1 от 
документацията за участие) ако вертолет не е 
загубил летателната си годност 

20% 20 T2 𝑇𝑇2 =
𝑇𝑇1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇1𝑚𝑚  
Т2min – най-ниската стойност на Т2 предложена от участник 
Т2i  – стойността на  Т2 за участника, който се оценява 

3 
Максимален срок за изпълнение на доставките по 
конкретните договори  

20% 20 T3 𝑇𝑇3 =
𝑇𝑇3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇3𝑚𝑚
 Т3min – най-ниската стойност на Т3 предложена от участник 

Т3i  – стойността на  Т3 за участника, който се оценява 

4 
Максимален срок за дванадесет годишна основна 
инспекция на Вертолетите включващ и транспорта 
до мястото за изпълненние на услугата и обратно 

20% 20 T4 𝑇𝑇4 =
𝑇𝑇4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇4𝑚𝑚
 Т4min – най-ниската стойност на Т4 предложена от участник 

Т4i  – стойността на  Т4 за участника, който се оценява 

5 
Максимален срок за изпълнение на ремонтните 
дейности по конкретните договори, включващ и 
транспорта до мястото за изпълненние и обратно 

20% 20 T5 𝑇𝑇5 =
𝑇𝑇5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇5𝑚𝑚
 Т5min – най-ниската стойност на Т5 предложена от участник 

Т5i  – стойността на  Т5 за участника, който се оценява 

4.2. За обособена позиция №2 

4.2.1. Показател „цена” (ПP); 
Показателят се изчислява по следната формула, която отчита и тежестта му 

П𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃уч.𝑚𝑚
. 70 

където: 
Pmin  – най-ниската предложена цена (P) от участник допуснат до класиране; 
Pуч i  – предложена цена (P) от съответния участник, който се оценява.  

Цената (P) се изчислява по следната формула: 

P = (P1 х 50) + (P2  х 50)  

Отделните показатели на P (P1, P2) са стойностите на цените в „ценовото предложение“ 
(Приложение  № 18) на съответния участник. 

Относителните тегла и формулите за оценка на отделните показатели на P (P1, P2) са показани 
в Таблица 3.  

Таблица 3 

N НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА (Р) ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

О
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Формула за оценка 

1 2 3 4 5 6 

1 

Процент допълнителни разходи към цените за 
доставка на оборудване от комплектацията на 
двигатели ”Arriel 2C” (т.1.2.1. от раздел I от 
документацията за участие) посочени в „Годишната 
ценова листа“ на производителя на двигателите 

50% 50 P1 𝑃𝑃1 =
𝑃𝑃1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃1𝑚𝑚
 

P1min – най-ниската стойност на P1 предложена от участник 
P1i  – стойността на  P1 за участника, който се оценява 
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N НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА (Р) ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 
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Формула за оценка 

1 2 3 4 5 6 

2 

Процент допълнителни разходи към цените за  
планови ремонти на оборудване от 
комплектацията на двигатели ”Arriel 2C” (т.1.2.5. от 
раздел I от документацията за участие) посочени в 
„Годишната ценова листа“ на производителя на 
двигателите  

50% 50 P2 𝑃𝑃2 =
𝑃𝑃2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃2𝑚𝑚
 

P2min – най-ниската стойност на P2 предложена от участник 
P2i  – стойността на  P2 за участника, който се оценява 

4.2.2. Показател „срок за изпълнение” (ПT); 
Показателят се изчислява по следната формула, която отчита и тежестта му 

ПТ =
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇уч.𝑚𝑚
. 30 

където: 
Tmin  – най-кратък срок за изпълнение (T) предложен от участник допуснат до класиране; 
Tуч i  – предложен срок за изпълнение (T) от съответния участник, който се оценява.  

Срокът за изпълнение (T) се изчислява по следната формула: 

T = (T1  х 40) + (T2  х 40) + (T3  х 20) 

Отделните показатели на T (T1, T2, Т3) са съответните стойности в техническото предложение 
(Приложение  № 16) на съответния участник. 

Относителните тегла и формулите за оценка на отделните показатели на T (T1, T2, Т3) са 
показани в Таблица 4.  

Таблица 4 

N НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА (Т) ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 
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Формула за оценка 

1 2 3 4 5 6 

1 Максимален срок за изпълнение на Доставките  
40% 40 T1 𝑇𝑇1 =

𝑇𝑇1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇1𝑚𝑚
 

Т1min – най-ниската стойност на Т1 предложена от участник 
Т1i  – стойността на  Т1 за участника, който се оценява 

2 
Максимален срок за изпълнение на ремонтните 
дейности  

40% 40 T2 𝑇𝑇2 =
𝑇𝑇2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇2𝑚𝑚  Т2min – най-ниската стойност на Т2 предложена от участник 
Т2i  – стойността на  Т2 за участника, който се оценява 

3 
Максимален срок за извършване на критична 
доставка (Critical delivery) на оборудване за 
авиационните двигатели „Arriel 2C” 

20% 20 T3 𝑇𝑇3 =
𝑇𝑇3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇3𝑚𝑚
 Т3min – най-ниската стойност на Т3 предложена от участник 

Т3i  – стойността на  Т3 за участника, който се оценява 

5. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
Класирането на офертите се извършва от комисията по низходящ ред на получените Крайни 

комплексни оценки ККО, поотделно за всяка обособена позиция.  
Участникът, чиято оферта отговаря на всички изисквания на настоящата документация и е 

получил най-висока стойност на ККО за съответната обособена позиция, се класира на първо място за 
изпълнител на съответната обособена позиция. 
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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“ 

27 

 Приложение № 3 Образец на „Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по 
чл.157, ал.2, т.1 – 4 от ЗОП“ 

28 

 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) 

30 

 Приложение № 4B Образец на „Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари“ 

31 

 Приложение № 5 Образец на „Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата” 35 

 Приложение № 6 Образец на „Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и 2 от 
ЗОВСРБ“ 

36 

 Приложение № 7 Образец на „Декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ“ 37 

 Приложение № 8 Списък на представените документи, съдържащи се в  заявлението за участие 38 

 Приложение № 9 Образец на „СПИСЪК с предложените подизпълнители и вида и дела на работите, 
които ще бъдат изпълнение от тях при изпълнението на поръчката“ 

39 

 Приложение № 10 Образец на „Декларация за съгласие за участие в изпълнението на обществената 
поръчка като подизпълнител“ 

40 

 Приложение № 11 Образец на „Списък на на дейности, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчката“ 

41 

 Приложение № 12 Образец на „Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП“ 42 

 Приложение № 13 Копие на „Техническата спецификация ТС Л 65.3102.18-УВО“ и изменение и 
допълнение към нея 

43 

 Приложение № 14 Копие на „Техническата спецификация ТС Л 22.3131.18-УВО“ 44 

 Приложение № 15 Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция 
№1 

45 

 Приложение № 16 Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция 
№2 

48 

 Приложение № 17 Образец на „Ценово предложение“ по обособена позиция №1 51 

 Приложение № 18 Образец на „Ценово предложение“ по обособена позиция №2 54 

 Приложение № 19 Проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 55 

 Приложение № 20 Проект на Рамково споразумение по обособена позиция №2 56 



V ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3 ”DAUPHIN” 26 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамковo споразумениe 
за Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin”, 

самостоятелно обособена позиция: ..................................................... 

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 поотделно 
(невярното се зачертава) от следните лица: 

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                   фамилия 
печат 
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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 / реабилитиран съм, 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 / реабилитиран съм, 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 

ДЕКЛАРАТОР: 
 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис                       фамилия 

           печат 
 
Забележка: Декларацията се представя за всяко едно от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП 
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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 участник не е обявен в несъстоятелност. 
2. Представляваният от участник не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под 
разпореждане на съда и не е преустановена. 
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
4. Представляваният от мен участник 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: 
4.1. Представляваният от мен участник има задължения, но за тях е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията 
4.2 Представляваният от мен участник има задължения, но същите са по акт, който не е влязъл в сила. 
Забележка: В зависимост от това на кое обстоятелство отговаря участника, се попълват само този текст в 
декларацията. 
4.3. В зависимост от това на кое обстоятелство отговаря участника, се попълват само този текст в 
декларацията. 
5. Представляваният от мен участник не е лишен 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. 
6. Представляваният от мен участник няма 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. 
 
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 
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Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от 
настъпването им. 
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които 
се съдържа информация за посочените обстоятелства са: 
1. ...................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................... 
 
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които 
са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата са: 
1. ...................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................... 
 
 

…………………………………..…. 
място на деклариране ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис                           фамилия   

    печат 
 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника и подизпълнителя. Когато 
участникът или подизпълнителят са юридически лица е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да го представляват. Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от 
физически лица - участници и подизпълнители. Когато участник или подизпълнител в процедурата е обединение, 
което не е юридическо лице, декларацията се подава от всяко физическо и юридическо лице, включено в 
обединението.    
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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/ 

 
…………………………………..…. 
място на деклариране ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

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

             печат 
Забележка:  
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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4B 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПО ЧЛ. 59, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 

 
Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т кандидата. 
Достатъчно е декларацията да бъде попълнена само от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват кандидата 
 
Долуподписаният/ата: 
1. ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на 
самоличността …………………………….................., 
дата на раждане: ..…………………………….........................................,  
гражданство/а: …………………………………..………………………, 
постоянен адрес: ………………………………..………………………, 
или адрес: ………………………................................................................................................, 

 (за чужди граждани без постоянен адрес) 
в качеството ми на: 
      законен представител  
      пълномощник 
на ........................................................................................ 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното 
образувание) 
с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................................................., 
вписано в регистъра при .............................................................................................................., 

 
Д Е К Л А Р И Р А М : 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са 
следните физически лица: 
1. ………………………………………………………………………………... 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: …………..………………….,. дата на раждане ………………..………..,  
гражданство/а: ……………………….……………………..…………………………, 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………………………………………....………………, 
постоянен адрес: ……………….………………….………………………………., 
или адрес: …………………………………………………..............................................................................., 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
което е: 
      лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на 
глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП;  
      лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон 
(посочва се конкретната хипотеза) ……….……………………..……; 
      лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от 
съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  
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      лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права  
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг 
вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване  
на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
       (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или 
лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в 
крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено 
притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 
посочените; 

      лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което 
отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1-3 от допълнителните разпоредби на 
ЗМИП; 
      лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице 
като действителен собственик; 
      друго (посочва се)……………………………………………. 
Описание на притежаваните права: ……………….…………………………………… 
Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява 
контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са: 
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 
………………….…………………………………..……………………………………………, 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното 
образувание) 
седалище: ………………………………………………………………………………………., 

 (държава, град, община) 
адрес: ……………………………………………………………………………………………., 
вписано в регистър ………………………………………………………..……………………., 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …......……………………… 

Представители: 
1. ………………………………………………………………………………………..., 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,  
гражданство/а: ………………………………..………………..……………………………… 

 (посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………….…...………………………………………………………, 
постоянен адрес: …………………………..……………………………………………………. 
Начин на представляване: ……………………………..…………………………. 

 (заедно, поотделно или по друг начин) 

Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 
………………………………………………………………………………………………….., 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното 
образувание) 
седалище: ………………………………………………………………………………………., 

 (държава, град, община) 
адрес: ……………………………………..……………………………………………………., 
вписано в регистър ……………………………..……………..........…………………………, 
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ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ….........…………………… 

Представители: 
1. ………………………………………………………………………………………..., 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,  
гражданство/а: ………………………………..………………..……………………………… 

 (посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………….…...………………………………………………………, 
постоянен адрес: …………………………..……………………………………………………. 
Начин на представляване: ……………………………..…………………………. 

 (заедно, поотделно или по друг начин) 

Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 
………………………………………………………………………………………..…, 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ……………………………….., дата на раждане: ………………...……………....,  
гражданство/а: ……………………………………………….…………………………………, 
постоянен адрес на територията на Република България: …......………………………….. 

 
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 
1. ……………………………………….……………………………………………….... 
2. …………………………………….…………………………………………………… 

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. 
 
 
ДАТА: ...............                                                                              ДЕКЛАРАТОР:  ...................................... 

 (име и подпис) 
 

Указания:  
Настоящата декларация се попълва и представя преди подписването на рамковото споразумение от избраният 

изпълнител. 
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби 

на ЗМИП, който гласи следното: 
„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или 

контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или 
за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните 
условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, 
което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице 
или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез 
други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на 
изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни 
стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-
малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в 
юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под 
контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, 
които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. 
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2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни 
чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми 
на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 
б) доверителният собственик; 
в) пазителят, ако има такъв; 
г) бенефициерът или класът бенефициери, или 
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, 

което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством 

пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които 

заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2. 
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, 

акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг 
действителен собственик. 

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка 
възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на 
решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на 
управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси 
от съществено значение за дейността му.  

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно 
образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 
упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на 
решаващо влияние чрез трети лица. 
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице 
съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за 
„действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. 
Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 
1.“ 



V ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3 ”DAUPHIN” 35 
 

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: ".....................................................................................", по 
обособена позиция № .............................................. 
 

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. 

 
 

 
…………………………………..…. 
място на деклариране ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

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

             печат 
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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                                   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: 
 

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ (грешното се зачертава) 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 ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

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

             печат 
 

Забележка: Декларацията се представя за всяко едно от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

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 _______________________________ 
 

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

неверни обстоятелства.  
 

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

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 
                     печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 
 

СПИСЪК 
 

НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ 
 

В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3+ ”DAUPHIN”  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.................................................................. 
 
 

№ Съдържание 

Вид и количество на 
документите 
/оригинал, копие, заверено 
копие/ 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

Дата:  ________/ _________ / ______ 
Наименование на кандидата:  __________________________ 

Име и фамилия:        __________________________ 
Длъжност: __________________________ 

Подпис и печат: __________________________ 



V ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3 ”DAUPHIN” 39 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

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____________________________ , обособена позиция 
№_____________________________ 
 

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,                        фамилия 

             печат 

• 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 № 10 

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 / обособена позиция 
 
"..................................................................................................................................................................... " 
 
2. Вида и дела от предмета на поръчката, които ще изпълняваме като подизпълнител, е: 
 
............................................................................................................................................................................. 
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка/обособена позиция , 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. 

 
 

…………………………………..…. 
място на деклариране ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

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

             печат 
 



V ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3 ”DAUPHIN” 41 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
СПИСЪК 

НА ДОСТАВКИТЕ И 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                                   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 ________________________ 

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 дейности, 
еднакви или сходни с предмета на обществената 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: 

Изброяват се конкретните приложени от участника документи, които доказват извършената доставка или услуга. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 
обстоятелства.  
 

…………………………………..…. 
място на деклариране ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

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

             печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

 
(когато е приложимо) 

 
 
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 ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

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

             печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
 
 
 
 
 
 

 
КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ТС Л 65.3102.18-УВО  
и изменение и допълнение към нея 

 
 
 
 
 
 

-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО---------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
 
 
 
 
 

КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ТС Л 22.3131.18-УВО 

 
 
 
 
 
 

-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО---------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3+ 
”DAUPHIN”  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB 
”PANTHER” И AS 365 N3+ ”DAUPHIN”, (без двигателите)“ 

 
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 СКЛЮЧЕНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ И 

КОНКРЕТНИ ДОГОВОРИ КЪМ НЕГО ПО ЗАЯВКИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Ще извършим (съгласно заявките на Възложителя) 
1.1. Срещу заплащане на фиксирана цена за един летателен час (програма „цена на час“) услуга по 

замяна на дефектиралото в процеса на експлоатация оборудване от комплектацията на Вертолетите, чрез 
доставка на необходимото за замяна оборудване. Минималното оборудване за замяна включено в 
програмата „цена на час“ за вертолетите AS 565MB ”Panther” ще е съгласно указаното в Приложение №2 
(от Проекта на рамково споразумение по обособена позиция №1), а за вертолетите AS 365 N3+ ”Dauphin” 
е съгласно указаното в Приложение №3 (от Проекта на рамково споразумение по обособена позиция №1).; 

1.2. Планови Доставки на оборудване от комплектацията на Вертолетите, консумативи, средства за 
наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), контролно-проверовъчна 
апаратура (КПА), специализиран инструмент; 

1.3. Непланови Доставки, при възникване на неотложна необходимост, на консумативи и 
оборудване (извън посочените в Приложение №2 и Приложение №3 от Проекта на рамково споразумение 
по обособена позиция №1) по допълнителни заявки на Потребителя – Военноморските сили. 

1.4. Планови ремонти на оборудване от комплектацията на Вертолетите с изтичащ ресурс по време 
и/или наработка; 

1.5. Дванадесет годишна основна инспекция на Вертолетите; 
1.6. Непланови ремонти на оборудване от комплектацията на Вертолетите, извън посоченото в 

Приложение №2 и Приложение №3 (от Проекта на рамково споразумение по обособена позиция №1); 
1.7. Провеждане на теоретични, практически и опреснителни курсове за обучение на летателен 

състав (ЛС) и инженерно-технически състав (ИТС) от Военноморските сили (ВМС), съгласно наша програма, 
съгласувана със Заявителя - ВМС. 

1.8. Оказване на техническа помощ в района на експлоатация на Вертолетите (включително в райони 
извън територията на Р. България) за отстраняване на откази, неизправности и дефекти, свързани с 
осигуряване на летателната годност на същите. 

1.9. Ремонт на средства за наземно оборудване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), 
контролно-проверочна апаратура (КПА) и специализиран инструмент, свързани с експлоатацията на 
Вертолетите, от и извън указаните в Приложение №6 (от Проекта на рамково споразумение по обособена 
позиция №1). 
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1.10. Проверка и калибриране на контролно-измервателна апаратура (КИА) и контролно-проверочна 
апаратура (КПА), свързана с експлоатацията на Вертолетите, от и извън указаните в Приложение №6 (от 
Проекта на рамково споразумение по обособена позиция №1). 

1.11. Предоставяне при възможност за временно ползване на оборудване за Вертолетите. 
1.12. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) актуализиране на 

техническата документация от Приложение №7 (от Проекта на рамково споразумение по обособена 
позиция №1) и/или предоставяне на онлайн достъп до електронна база, съдържаща актуална такава. 

1.13. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) оказване на консултантска 
техническа помощ, свързана с обслужването и експлоатацията на Вертолетите и отстраняване на 
възникнали откази и повреди по тях за осигуряване на безопасността на полетите. 

2. Наясно сме и приемаме, че: 
2.1. Рамковото споразумение ще се сключи по образеца, съгласно Приложение № 19 от 

документацията за участие по процедурата. 
2.2. При подписване на рамково споразумение и конкретни договори към него, следва да 

представяме документите по чл. 58 от ЗОП и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари съгласно Приложение № 21 от документацията за участие. 

2.3. Конкретни договори към рамковото споразумение ще се сключват през целия срок на действие 
на рамковото споразумение, включително и в деня преди изтичането му и по предварителни писмени 
заявки от Заявителя (Военноморските сили). 

2.4. Сключване на конкретен договор към рамковото споразумение ще става по реда на чл. 82 от 
ЗОП; 

2.5. Всички задължения по конкретен договор сключен преди изтичане на срока на действие на 
съответното рамково споразумение, ще бъдат изпълнени от Изпълнителя, независимо, че дейностите по 
договора могат да продължат след датата на действие на  рамковото споразумение.  

2.6. В конкретните договори към съответното рамково споразумение ще бъдат определяни 
номенклатурите, количествата, цените, сроковете и условията за доставка на конкретните 
Доставки/Услуги, които следва да бъдат изпълнявани. Количествата за Доставки/Услуги ще са съгласно 
потребностите и съобразно осигурените финансови средства по бюджета на Министерство на отбраната, 
като Възложителят си запазва правото и да не сключва конкретен договор към рамковото споразумение. 
От предното обстоятелство не произтича отговорност за Министерството на отбраната. 

2.7. Всички разходи за ремонти, обслужване и транспорт на дефектирали елементи по време на 
гаранционния срок ще бъдат за сметка на Изпълнителя. 

2.8. Начините на плащане ще бъдат съгласно изискванията на Възложителя указани в обявлението 
за поръчка, документацията по процедурата и в проекта на рамково споразумение, като сме наясно и 
приемаме, че Възложителят  определя начина на плащане и размера на акредитива и авансовото плащане 
в поканата към Изпълнителя за сключване на конкретен договор към рамковото споразумение. 

3. Декларираме, че: 
3.1. Извършваните от нас Доставки/Услуги ще отговарят на изискванията указани в документацията 

по процедурата и техническа спецификация ТС Л 65.3102.18-УВО и изменение и допълнение към нея. 
3.2. Ремонтните дейности ще се извършват от производителя на Вертолетите или от оторизиран от 

него, за вида дейност, изпълнител по оригинална заводска технология на Конструктора или 
Производителя. 

3.3. Ресурсът на ремонтираното оборудване ще съответства на установените от Производителя за 
вида ремонт ресурси. Същите подлежат на договаряне между страните преди сключване на всеки 
конкретен договор. 

3.4. При заявяване от Възложителя на обучение на летателен и инженерно-технически състав същото 
ще се извършва от сертифициран от Конструктора или Производителя преподавателски състав. 

3.5. Актуализирането на техническата документация по т.1.12. или онлайн достъпът до електронна 
база, съдържаща актуална такава, отнасяща се до осигуряване на безопасно обслужване и експлоатация 
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на вертолетите, ще е безвъзмездно за срока на действие на Рамковото споразумение. Техническата 
документация ще бъде на български или английски език. 

3.6. Оказването на консултантска техническа помощ, свързана с обслужването и експлоатацията на 
Вертолетите и отстраняване на възникнали откази и повреди по тях за осигуряване на безопасността на 
полетите ще е безвъзмездно за срока на действие на Рамковото споразумение. Отговорите и становища 
на запитвания по технически въпроси ще се изготвят от Конструктора, Производителя или оторизиран от 
тях, за вида дейност, представител. 

3.7. Доставките на материалните средства ще се извършват в стандартни заводски опаковки. 
3.8. Доставените резервни части и консумативи трябва ще бъдат придружени от документи, 

удостоверяващи сроковете, условията и правилата на съхранение и периодичността на обслужване на 
отбранителните продукти по време на процеса на съхранение. 

3.9. Оценяването на съответствието на извършваните от нас Доставки/Услуги с изискванията на 
конкретните договори ще бъде съгласно изискванията на Възложителя указани в документацията по 
процедурата, техническа спецификация ТС Л 65.3102.18-УВО и изменение и допълнение към нея и проекта 
на рамково споразумение.  

4. Предлагаме следните гаранционни срокове: 
4.1. Гаранционен срок на доставеното ново оборудване ................ летателни часа (не по-малък от 

100 (сто) и/или ................ месеца (не по малко от 12 (дванадесет), считано от датата на протокола за 
приемане на имуществото от Възложителя. 

4.2. Гаранционен срок на ремонтираното авиационно оборудване ................ летателни часа (не по-
малък от 100 (сто) и/или ................ месеца (не по малко от 12 (дванадесет), считано от датата на 
протокола за приемане на имуществото от Възложителя. 

5. Предлагаме следните срокове за изпълнение на Доставките/Услугите: 
5.1. Максималният срок за доставка на авиационното оборудване по т.1.1. за замяна на 

дефектиралото в процеса на експлоатация оборудване, считано от деня на изпратената от Възложителя 
или упълномощено от него лице по електронната поща заявка ще бъде както следва: 

5.1.1. ако вертолет е загубил летателната си годност (AOG) – ................ дни [T1] (не повече от 7 
календарни дни); 

5.1.2. ако вертолет не е загубил летателната си годност – ................ дни [T2] (не повече от  14 
календарни дни); 

5.2. Максимален срок за изпълнение на Доставките по т.1.2 и 1.3  – ................ месеца [T3] (не повече 
от  18 месеца); 

5.3. Максимален срок за изпълнение на дванадесет годишна основна инспекция на Вертолетите по 
т. 1.5 – ................ месеца [T4]; 

5.4. Максимален срок за изпълнение на ремонтните дейности по т. 1.4, 1.6 и 1.9, включващ и 
транспорта до мястото за изпълненние и обратно – ................ месеца [T5] (не повече от  12 месеца). 

 
Забележка:  

1. Сроковете за изпълнение Т1 и Т2 да бъдат представени в календарнт дни (цяло число); 
2. Сроковете за изпълнение Т3, Т4 и Т5 да бъдат представени в месеци (цяло число); 
3. Срока за изпълнение Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5 ще бъдат предмет на договаряне между комисията на Възложителя и 

участниците в процедурата. Договорените срокове ще бъдат използвани за изчисляване на показателя „срок 
за изпълнение“ в методиката за оценка на офертата на участника (Раздел IV от документацията за участие). 

 
…………………………………..…. 

място 
............................................................ 

име,фамилия, подпис 

…………………………………..…. 
дата 

............................................................ 
длъжност на представляващия участника  

печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3+ 
”DAUPHIN”  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА АВИАЦИОННИ 
ДВИГАТЕЛИ ”ARRIEL 2C”“ 

 
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 СКЛЮЧЕНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ И 

КОНКРЕТНИ ДОГОВОРИ КЪМ НЕГО ПО ЗАЯВКИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Ще извършим (съгласно заявките на Възложителя) 
1.1. Планови Доставки на консумативи и оборудване от комплектацията на двигатели ”ARRIEL 2C”; 
1.2. Непланови Доставки, при възникване на неотложна необходимост, на консумативи и 

оборудване от комплектацията на Двигателите по допълнителни заявки на Потребителя – Военноморските 
сили. 

1.3. Доставка на средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), 
специализиран инструмент. 

1.4. Доставка на бюлетини, технически задания, програми за изпълнение на новоназначени 
еднократни или периодични мероприятия. 

1.5. Доставка на програмни продукти и хардуер за двигателите ”ARRIEL 2C”. 
1.6. Планови ремонти (при изтичане на ресурс по време и/или наработка) на оборудване от 

комплектацията на двигатели ”ARRIEL 2C”, модули или цели двигатели. 
1.7. Непланови ремонти на оборудване от комплектацията на двигатели ”ARRIEL 2C”, модули или 

цели двигатели.  
1.8. Провеждане на теоретични, практически и опреснителни курсове за обучение на летателен 

състав (ЛС) и инженерно-технически състав (ИТС) от ВМС. 
1.9. Оказване на техническа помощ от страна на Изпълнителя за отстраняване на откази, 

неизправности, дефекти, свързани с осигуряване на експлоатационната годност на двигатели ”ARRIEL 2C”. 
1.10. Ремонт на средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА) и 

специализиран инструмент, свързани с експлоатацията на двигатели ”ARRIEL 2C”. 
1.11. Проверка и калибриране на контролно-измервателна апаратура (КИА), свързана с 

експлоатацията на двигатели ”ARRIEL 2C”. 
1.12. Предоставяне при възможност за временно ползване на СНО, КИА, агрегати и/или модули от 

комплектацията на двигатели ”ARRIEL 2C”. 
1.13. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) актуализиране на 

техническата документация на двигатели ”ARRIEL 2C” и/или предоставяне на онлайн достъп до електронна 
база, съдържаща актуална такава.  
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1.14. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) оказване на консултантска 
техническа помощ, свързана с обслужването и експлоатацията на Двигателите. 

2. Наясно сме и приемаме, че: 
2.1. Рамковото споразумение ще се сключи по образеца, съгласно Приложение № 20 от 

документацията за участие по процедурата. 
2.2. При подписване на рамково споразумение и конкретни договори към него, следва да 

представяме документите по чл. 58 от ЗОП и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари съгласно Приложение № 21 от документацията за участие. 

2.3. Конкретни договори към рамковото споразумение ще се сключват през целия срок на действие 
на рамковото споразумение, включително и в деня преди изтичането му и по предварителни писмени 
заявки от Заявителя (Военноморските сили). 

2.4. Сключване на конкретен договор към рамковото споразумение ще става по реда на чл. 82 от 
ЗОП; 

2.5. Всички задължения по конкретен договор сключен преди изтичане на срока на действие на 
съответното рамково споразумение, ще бъдат изпълнени от Изпълнителя, независимо, че дейностите по 
договора могат да продължат след датата на действие на  рамковото споразумение.  

2.6. В конкретните договори към съответното рамково споразумение ще бъдат определяни 
номенклатурите, количествата, цените, сроковете и условията за доставка на конкретните 
Доставки/Услуги, които следва да бъдат изпълнявани. Количествата за Доставки/Услуги ще са съгласно 
потребностите и съобразно осигурените финансови средства по бюджета на Министерство на отбраната, 
като Възложителят си запазва правото и да не сключва конкретен договор към рамковото споразумение. 
От предното обстоятелство не произтича отговорност за Министерството на отбраната. 

2.7. Всички разходи за ремонти, обслужване и транспорт на дефектирали елементи по време на 
гаранционния срок ще бъдат за сметка на Изпълнителя. 

2.8. Начините на плащане ще бъдат съгласно изискванията на Възложителя указани в обявлението 
за поръчка, документацията по процедурата и в проекта на рамково споразумение, като сме наясно и 
приемаме, че Възложителят  определя начина на плащане и размера на акредитива и авансовото плащане 
в поканата към Изпълнителя за сключване на конкретен договор към рамковото споразумение. 

3. Декларираме, че: 
3.1. Извършваните от нас Доставки/Услуги ще отговарят на изискванията указани в документацията 

по процедурата и техническа спецификация ТС Л 22.3131.18-УВО и изменение и допълнение към нея. 
3.2. Ремонтните дейности ще се извършват от производителя или от оторизиран от него, за вида 

дейност, изпълнител по оригинална заводска технология на Конструктора или Производителя. 
3.3. Ресурсът на ремонтираното оборудване ще съответства на установените от Производителя за 

вида ремонт ресурси. Същите подлежат на договаряне между страните преди сключване на всеки 
конкретен договор. 

3.4. При заявяване от Възложителя на обучение на летателен и инженерно-технически състав същото 
ще се извършва от сертифициран от Конструктора или Производителя преподавателски състав. 

3.5. Актуализирането на техническата документация по т.1.13 или онлайн достъпът до електронна 
база, съдържаща актуална такава, отнасяща се до осигуряване на безопасно обслужване и експлоатация 
на авиационните двигатели „Arriel 2C”, ще бъде на български или английски език. 

3.6. При оказване на консултантска техническа помощ по т.1.14, свързана с обслужването и 
експлоатацията на Двигателите, отговорите и становищата на запитванията по технически въпроси ще се 
изготвят от Конструктора, Производителя или оторизиран от тях, за вида дейност, представител. 

3.7. Доставките на материалните средства ще се извършват в стандартни заводски опаковки. 
3.8. Доставените резервни части и консумативи трябва ще бъдат придружени от документи, 

удостоверяващи сроковете, условията и правилата на съхранение и периодичността на обслужване на 
отбранителните продукти по време на процеса на съхранение. 
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3.9. Оценяването на съответствието на извършваните от нас Доставки/Услуги с изискванията на 
конкретните договори ще бъде съгласно изискванията на Възложителя указани в документацията по 
процедурата, техническа спецификация ТС Л 22.3131.18-УВО и изменение и допълнение към нея и проекта 
на рамково споразумение.  

4. Предлагаме следните гаранционни срокове: 
4.1. Гаранционен срок на доставеното ново оборудване от комплектацията на авиационните 

двигатели „Arriel 2C” -  ................ летателни часа (не по-малък от 100 (сто) и/или ................ месеца (не по 
малко от 12 (дванадесет), считано от датата на протокола за приемане на имуществото от Възложителя. 

4.2. Гаранционен срок на ремонтираното авиационно оборудване от комплектацията на 
авиационните двигатели „Arriel 2C”- ................ летателни часа (не по-малък от 100 (сто) и/или ................ 
месеца (не по малко от 12 (дванадесет), считано от датата на протокола за приемане на имуществото от 
Възложителя. 

5. Предлагаме следните срокове за изпълнение на Доставките/Услугите: 
5.1. Максимален срок за изпълнение на Доставките по конкретните договори – ................ месеца (не 

повече от 9 месеца)  [T1]. 
5.2. Максимален срок за изпълнение на ремонтните дейности по конкретните договори, включващ 

и транспорта до мястото за изпълненние и обратно – ................ месеца (не повече от 9 месеца) [T2]. 
5.3. При необходимост, да се осигурява спешна доставка тип AOG (Летателно средство на земята) на 

оборудване за авиационните двигатели „Arriel 2C”, тя ще се изпълнява в рамките на ................ (не повече 
от 7 календарни дни) [T3], считано от датата на заявката на Възложителя или упълномощено от него лице. 

 
Забележка:  

1. Сроковете за изпълнение Т1 и Т2 да бъдат представени в месеци (цяло число); 
2. Срока за изпълнение Т3 да бъде представени в календарнт дни (цяло число); 
3. Срока за изпълнение Т1, Т2 и Т3 ще бъдат предмет на договаряне между комисията на Възложителя 

и участниците в процедурата. Договорените срокове ще бъдат използвани за изчисляване на 
показателя „срок за изпълнение“ в методиката за оценка на офертата на участника (Раздел IV от 
документацията за участие). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

 „ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3+ 
”DAUPHIN”  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB 
”PANTHER” И AS 365 N3+ ”DAUPHIN”, (без двигателите)“ 

 
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.  
Всички предложени от нас цени са в лева / евро  (невярното се зачертава) без ДДС: 
 

1. За целият срок на Рамковото споразумение, фиксираната цена за един летателен час по програмата 
„цена на час“ за замяна на дефектиралото в процеса на експлоатация оборудване (т.1.1.1. от раздел I от 
документацията за участие), е както следва: 

1.1. При заявен от Възложителя минимален нальот от 100 (сто) летателни часа средно годишно на вертолет 
или общ нальот, не по-малко от 200 (двеста) часа годишно при 2 (два) броя вертолета или 300 (триста) часа 
годишно при 3 (три) броя вертолети, цените ще бъдат съгласно Таблица 1: 

Таблица 1 

Фиксирана цена, за един летателен 
час по програмата „цена на час“ при 
минимален нальот 100 
часа/вертолет [P1100] 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

P1100 = ∑ ЦЕНА (2020 ÷ 2025) / 6  = ..................... евро/лева 

1.2. При заявен от Възложителя минимален нальот от 150 (сто и петдесет) летателни часа средно годишно 
на вертолет или общ нальот, не по-малко от 300 часа годишно при 2 (два) броя вертолета или 450 часа 
годишно при 3 (три) броя вертолети, цените ще бъдат съгласно Таблица 2: 

Таблица 2 

Фиксирана цена, за един летателен 
час по програмата „цена на час“ при 
минимален нальот 200 
часа/вертолет [P1100] 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

P1150 = ∑ ЦЕНА (2020 ÷ 2025) / 6  = ..................... евро/лева 

1.3. При заявен от Възложителя минимален нальот от 200 (двеста) летателни часа средно годишно на 
вертолет или общ нальот, не по-малко от 400 (двеста) часа годишно при 2 (два) броя вертолета или 600 
часа годишно при 3 (три) броя вертолети, цените ще бъдат съгласно Таблица 3: 

Таблица 3 

Фиксирана цена, за един летателен 
час по програмата „цена на час“ при 
минимален нальот 300 
часа/вертолет [P1100] 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

P1200 = ∑ ЦЕНА (2020 ÷ 2025) / 6  = ..................... евро/лева 
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Цена P1 = (P1100 + P1150 + P1200) / 3 = ....................... евро/лева 

2. За целият срок на Рамковото споразумение, цените за доставка на оборудване от комплектацията на 
Вертолетите, консумативи, средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура 
(КИА), контролно-проверовъчна апаратура (КПА), специализиран инструмент (т.1.1.2. и 1.1.3. от раздел I от 
документацията за участие) ще се формират на база цените посочени в „Годишната ценова листа“ на 
производителя на Вертолетите за съответната година, като към тези цени ще се начисляват .............% [P2] 
допълнителни разходи. Процентът допълнителни разходи ще бъде постоянен за целият срок на действие 
на рамковото споразумение.   

3. За целият срок на Рамковото споразумение, цените за планови ремонти на оборудване от 
комплектацията на Вертолетите с изтичащ ресурс по време и/или наработка (т.1.1.4. от раздел I от 
документацията за участие), ще се формират на база цените посочени в „Годишната ценова листа“ на 
производителя на Вертолетите за съответната година, като към тези цени ще се начисляват .............% [P3]  
допълнителни разходи. Процентът допълнителни разходи ще бъде постоянен за целия срок на действие 
на рамковото споразумение.  

4. За целият срок на Рамковото споразумение, максималните цени за дванадесет годишна основна 
инспекция на Вертолетите (т.1.1.5. от раздел I от документацията за участие), ще бъдат съгласно Таблица 
4.1 и Таблица 4.2. Цените са максимални и подлежат на намаление след дефектация на вертолетите. В 
цената не влизат транспортните разходи до и от мястото за извършване на инспекцията. 

Таблица 4.1 

Максимални цени за дванадесет 
годишна основна инспекция на 
вертолет AS 565MB ”Panther” [P41] 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

P41 = ∑ ЦЕНА (2020 ÷ 2025) / 6  = ..................... евро/лева 

 
Таблица 4.2 

Максимални цени за дванадесет 
годишна основна инспекция на 
вертолет AS 365 N3+ ”Dauphin” [P42] 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

P42 = ∑ ЦЕНА (2020 ÷ 2025) / 6  = ..................... евро/лева 

 

Цена P4 = (P41 + P42) / 2 = ....................... евро/лева 

5. За целият срок на Рамковото споразумение, крайните цени за извършване на ремонт на контролно-
измервателна апаратура (КИА) и контролно-проверочна апаратура (КПА) (т.1.1.9. от раздел I от 
документацията за участие), ще бъдат съгласно Таблица 6.  

Таблица 5 

Цени за извършване на ремонт на 
КИА и КПА 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Charger Re Flex 
121630-006 revision L ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

2 Digipot5-opt, KELATRON ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

3 Milliohmeter M210-sqib type 
703А97 6705.00 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

4 Ramp Test Unit RTP-815/16, 
Thomson-CSF; 3511 180 65372 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

5 GE Druck ADTS405 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
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СУМА ПО ГОДИНИ ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

P5 = ∑ СУМА ПО ГОДИНИ (2020 ÷ 2025) / 6  = ..................... евро/лева 

6. За целият срок на Рамковото споразумение, крайните цени за извършване на проверка и калибриране 
на контролно-измервателна апаратура (КИА) и контролно-проверочна апаратура (КПА)  (т.1.1.9. от раздел 
I от документацията за участие), ще бъдат съгласно Таблица 6.  

Таблица 6 

Цени за извършване на проверка и 
калибриране на КИА и КПА 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Charger Re Flex 
121630-006 revision L ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

2 Digipot5-opt, KELATRON ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

3 Milliohmeter M210-sqib type 
703А97 6705.00 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

4 Ramp Test Unit RTP-815/16, 
Thomson-CSF; 3511 180 65372 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

5 GE Druck ADTS405 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

СУМА ПО ГОДИНИ ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

P6 = ∑ СУМА ПО ГОДИНИ (2020 ÷ 2025) / 6  = ..................... евро/лева 

7. Цени, които не са посочени в таблците по-горе и „Годишната ценова листа“ на производителя на 
Вертолетите, ще бъдат обект на отделни ценови оферти при поискване от Възложителя. 
 

Забележки:  

1.  Участникът да представи цени за всички посочени изискани в таблиците по-горе дейности. Предложените от 
участника цени да са по големи от „0“ (нула) и следва да бъдат закръглени до вторият знак след десетичната 
запетая. 

2. 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 Българска народна банка. 

3. За целите на оценяване на ценовото предложение, всички посочени в таблиците цени да бъдат без включен 
ДДС. 

4. При сключване на рамковото споразумение по предмета на обществената поръчка и договорите към него, 
ще бъде съобразено българското законодателство по ДДС. 

5. 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 и условията за 
изпълнение посочени в Раздел I от настоящата документация и съгласно ангажиментите на участника, 
произтичащи от условията за изпълнение, посочени в документацията. 

6. Посочените в ценовото предложение цени и „процент допълнителни разходи“ P2 и P3 ще бъдат предмет на 
договаряне между комисията на Възложителя и участниците в процедурата.  

7. Получените стойности на P1, P2, P3, P4, P5 и P6, ще се използват за изчисляване на показателя „цена“ в 
методиката за оценка на офертата на участника (Раздел IV от документацията за участие).  

 
…………………………………..…. 

място 
............................................................ 

име,фамилия, подпис 

…………………………………..…. 
дата 

............................................................ 
длъжност на представляващия участника  

печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

 „ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3+ 
”DAUPHIN”  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА АВИАЦИОННИ 
ДВИГАТЕЛИ ”ARRIEL 2C”“ 

 
 

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.  
 

1. За целият срок на Рамковото споразумение, цените за доставка на консумативи и оборудване от 
комплектацията на двигатели ”Arriel 2C” (т.1.2.1. и 1.2.2. от раздел I от документацията за участие) ще се 
формират на база цените посочени в „Годишната ценова листа“ на производителя на двигателите за 
съответната година, като към тези цени ще се начисляват .............% [P1] допълнителни разходи. Процентът 
допълнителни разходи ще бъде постоянен за целият срок на действие на рамковото споразумение.   

2. За целият срок на Рамковото споразумение, цените за планови ремонти на оборудване от 
комплектацията на двигатели ”Arriel 2C” (т.1.2.6. от раздел I от документацията за участие), ще се формират 
на база цените посочени в „Годишната ценова листа“ на производителя на Вертолетите за съответната 
година, като към тези цени ще се начисляват .............% [P2]  допълнителни разходи. Процентът 
допълнителни разходи ще бъде постоянен за целия срок на действие на рамковото споразумение.  

3. Цени, които не са посочени в таблците по-горе и „Годишната ценова листа“ на производителя на 
Вертолетите, ще бъдат обект на отделни ценови оферти при поискване от Възложителя. 

 
Забележки:  

1. Посочените „процент допълнителни разходи“ P1 и P2, трябва да бъдат по-големи или равни на 
нула. Те трябва да включват всички възможни разходи свързани с изпълнението в пълен обем на 
оферираните дейности. Те трябва да бъдат формирани с оглед мястото и условията за изпълнение 
посочени в Раздел I от настоящата документация и съгласно ангажиментите на участника, 
произтичащи от условията за изпълнение, посочени в документацията. 

2. Посочените в ценовото предложение „процент допълнителни разходи“ P1 и P2 ще бъдат предмет 
на договаряне между комисията на Възложителя и участниците в процедурата.  

3. Получените стойности на P1 и P2, ще се използват за изчисляване на показателя „цена“ в 
методиката за оценка на офертата на участника (Раздел IV от документацията за участие).  

 
…………………………………..…. 

място 
............................................................ 

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

дата 
............................................................ 
длъжност на представляващия участника печат 
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П Р О Е К Т  Н А  Р А М К О В О  С П О Р А З У М Е Н И Е  № 1  
по Обособена позиция № 1 

 
 

 

-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО---------------- 
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П Р О Е К Т  Н А  Р А М К О В О  С П О Р А З У М Е Н И Е  № 2  
по Обособена позиция № 2 
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