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Приложение към
Покана рег.№ 21-39-321
от 06.12.2017г.

ИЗИСКВАНИЯ
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

„Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 рамково споразумение“

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предметът на обществената поръчка е: Интегрирана логистична поддръжка на самолети
МиГ-29 - рамково споразумение.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 81 294 416 (осемдесет и един милиона
двеста деветдесет и четири хиляди четиристотин и шестнадесет) лева без ДДС.
Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществи чрез сключване на рамково
споразумение със срок на изпълнение от 48 месеца от датата на неговото подписване и конкретни
договори към него.
Общата стойност на всички договори, които ще бъдат сключвани към рамковото
споразумение, в рамките на неговия срок за изпълнение, ще бъде в размер до 41 000 000
(четиридесет и един милиона) лева без ДДС. Като опция по смисъла на чл.116, ал.1, т.1 от Закона за
обществените поръчки, при възникнала необходимост и при приет с решение на Министерския съвет
на Република България проект за инвестиционен разход, възложителят има право да сключва
конкретни договори към рамковото споразумение, в рамките на неговия срок за изпълнение, с обща
стойност до максималния размер на обществената поръчка от 81 294 416 (осемдесет и един милиона
двеста деветдесет и четири хиляди четиристотин и шестнадесет) лева без ДДС, като за тази цел ще
бъде сключено допълнително споразумение към рамковото споразумение.
1.1. Интегрираната логистична поддръжка (ИЛП) ще се извършва за период от 48
(четиридесет и осем) месеца на 12 броя самолети МиГ-29А и 3 броя самолети МиГ-29УБ.
ИЛП трябва да възстанови летателната годност на самолетите и да осигури не по-малко от
50% остатъчен междуремонтен ресурс на оборудването от комплектацията на самолетите, като под
оборудване се разбира агрегати, блокове, възли и детайли от самолета, двигателите РД-33, сер.2,
кутии на самолетните агрегати КСА-2 и комплектуващите ги системи и елементи.
След възстановяване на летателната годност на самолетите, ИЛП трябва да осигури общ
годишен нальот – не по-малко от 1450 часа (1000 часа на 12 броя МиГ-29А и 450 часа на 3 броя МиГ29УБ) срещу фиксирана цена за един летателен час. За изпълнението на посочения общ годишен
нальот, ИЛП трябва да осигурява не по-малко от 66,6% от самолетите да бъдат в непрекъсната
летателна годност.
ИЛП се осъществява чрез извършване на услуги и доставки за самолетите, които включват:
1.1.1. Предоставяне на услуги:
1.1.1.1. Планови и непланови ремонти (капитални/основни/средни ремонти) на агрегати и
оборудване от комплектацията на самолет МиГ-29, двигатели РД-33, сер.2 и техните агрегати и кутии
на самолетните агрегати КСА-2 и техните агрегати.
1.1.1.2. Провеждане на теоретични и практически курсове за обучение на инженернотехнически състав (ИТС) от военно формирование 28000 – Граф Игнатиево при въведени промени в
комплектацията и/или регламента за техническо обслужване, инструкциите за експлоатация,
технологичните карти и др.
1.1.1.3. Обучение на авиационен инженерно-технически състав от военно формирование
28000 – Граф Игнатиево за изпълнение на 1000+100 часови контролно-възстановителни работи.
1.1.1.4. Оказване на техническа помощ в района на експлоатация на самолетите
(включително в райони извън територията на Р България) за отстраняване на откази, неизправности и
дефекти, свързани с осигуряване на тяхната летателна годност, при изпълнение на сервизни
бюлетини и извършване на контролно-възстановителни работи.
1.1.1.5. Ремонт или замяна (в случай на неремонтопригодност) на средства за наземно
обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), контролно-проверовъчна апаратура
(КПА) и специализиран инструмент, свързани с експлоатацията на самолетите.
1.1.1.6. Проверка и калибриране на КИА свързана с експлоатацията на самолетите.
1.1.1.7. Увеличаване сроковете на служба и ресурса на оборудването от комплектацията на
самолетите, по отделна заявка и предоставена оферта.
Забележка:
Техническите изискванията към услугите са описани подробно в техническата спецификация ТС Л
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66.2764.17-УВО - (Приложение № 19).
1.1.2. Извършване на доставки:
1.1.2.1. Достъавка на двигатели РД-33 сер.2 и кутии на самолетните агрегати КСА-2 – съгласно
изискванията посочени в Техническа спецификация ТС Л 66.2764.17-УВО;
1.1.2.2. Планови и непланови доставки на резервни части от комплектацията на самолета и
консумативи.
1.1.2.3. Доставка на резервни части, инструмент, консумативи и разходни материали за
изпълнение на 100 ч. Регламентни Работи (РР), 200 ч. РР и 1000+100 ч. контролно-възстановителни
работи, дейности по бюлетини и технически задания.
1.1.2.4. Доставка (при възникнала необходимост) на СНО, КИА, КПА и специализиран
инструмент, съгласно актуалната каталожна документация на Производителя.
1.1.2.5. Доставка на актуализирана техническа документация за самолет МиГ-29.
1.1.2.6. Доставки на Авиационни управляеми ракети (АУР), 30mm авиационни патрони и
пиротехнически изделия.
Забележка:
Техническите изискванията към доставките са описани подробно в техническата спецификация ТС
Л 66.2764.17-УВО - (Приложение № 19).
1.2. Изпълнението на посочените в т. 1.1.1. и 1.1.2. дейности ще се извършва по заявки на
Възложителя, на основание на конкретни договори, сключвани между тях в изпълнение на
рамковото споразумение.
1.3. Възложителят има право да не сключва конкретен договор към рамковото споразумение.
2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Техническите изисквания към предметa на обществената поръчка са описани подробно в
техническа спецификация ТС Л 66.2764.17-УВО – (Приложение № 19) към настоящите Изисквания.
3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1. Срок на рамковото споразумение и на отделните конкретните договори:
3.1.1. Срокът на действие на рамковото споразумение е 48 (четиридесет и осем) месеца от
датата на неговото подписване.
3.1.2. Срокът за изпълнение на дейностите по отделните конкретни договори, сключени в
срока на действие на рамковото споразумение е най-късият, с оглед спазване технологичното време
за тяхното извършване. Срокът започва да тече от датата на подписване на всеки конкретен договор.
Крайният срок за изпълнение на конкретен договор, сключен към рамковото споразумение не може
да надхвърля краиния срок на самото рамково споразумение.
3.1.3. За дата на изпълнение на услуга по т.1.1.1. от настоящите Изисквания се счита датата на
приемане на услугата във военно формирование 28000–Граф Игнатиево и подписване от
упълномощени представители на двете страни на „Протокол за предоставени Услуги“.
3.1.4. За дата на изпълнение на доставка по т.1.1.2. от настоящите Изисквания се счита датата
на приемане на имуществото във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево и подписване от
упълномощени представители на двете страни на „Протокол за приемане-предаване на
Имущество/Самолет“.
3.1.5. За Възложителя „Протокол за предоставени Услуги“ и „Протокол за приеманепредаване на Имущество/Самолет“ се подписват от упълномощени от Командира на
Военновъздушните сили представители.
3.2. Място на изпълнение на рамковото споразумение и на отделните конкретни договори:
3.2.1. Мястото за изпълнение на услугите по т.1.1.1. от настоящите Изисквания е на
територията на военно формирование 28000–Граф Игнатиево и на територията на Изпълнителя.
3.2.2. Когато услуга по т.1.1.1. от настоящите Изисквания ще се извършва на територията на
Изпълнителя, предаването на имуществото от Възложителя на Изпълнителя ще се извършва при
условия FCA (ИНКОТЕРМС 2010) - военно формирование 28000–Граф Игнатиево в Р България.
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Връщане на имуществото след извършването на услугата ще се извършва при условия DАP
(ИНКОТЕРМС 2010) - София/Пловдив с включен транспорт до военно формирование 28000–Граф
Игнатиево в Р България.
3.2.3. Всички разходи свързани с транспортирането на авиационната техника за изпълнение
на услугите по т.1.1.1. от настоящите Изисквания, от мястото на получаването й до мястото за
изпълнение на услугите и обратно, са за сметка на Изпълнителя.
3.2.4. Мястото за изпълнение на доставките по т.1.1.2. от настоящите Изисквания е военно
формирование 28000–Граф Игнатиево, при условие на доставка DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
3.2.5. Когато доставка т.1.1.2. от настоящите Изисквания предполага оформянето на
митническа процедура за внос в Република България, същата ще се извършва в склад под
митнически контрол (София/Пловдив) на Република България. Възложителят приключва митническия
режим по вноса на тези стоки в Република България за собствена сметка. След оформяне от
Възложителя на техния внос, транспорта и застраховката на имуществото до определеното място за
доставка, е за сметка на Изпълнителя.
II. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО
1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
Поканеният участник следва в посочения срок да представи оферта, изготвена съгласно
настоящите изисквания.
Документите в офертата се представят в писмена форма на български език, а документите
на чужд език - придружени с превод на български език. Всички документи следва да бъдат
представени в оригинал или заверено от участника копие.
Офертата трябва да съдържа три папки, като всяка една от тях се поставя в запечатана
непрозрачна опаковка (плик), върху която участникът изписва:

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Дирекция „Отбранителна аквизиция”
гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5
ОФЕРТА за участие в процедурата на договаряне без публикуване на обявлението с предмет:
„Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 - рамково споразумение“
Наименование на участника:………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………
Телефон, факс и електронен адрес:………………………………………………

2. СЪДЪРЖАНИЕ на Папка № 1:
1. Опис на представените в папка № 1 документи;
2. Данни за участника – (Приложение № 1);
3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5
от ЗОП – (Приложение № 2);
4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.2, т.1 – 4 от
ЗОП – (Приложение № 3);
5. 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).
6. Декларация по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ) – (Приложение № 5). Декларацията се подписва от лицето/та, което/които
управлява/т и представлява/т участника;
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ –
(Приложение № 6). Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и
представлява/т участника;

4

3. СЪДЪРЖАНИЕ на Папка № 2 /ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/:
1. Опис на представените в папка № 2 документи;
2. „Документ за упълномощаване“, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
3. „Предложение за изпълнение на поръчката“ - в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на Възложителя, изготвенo по образец и подписан от лице с
представителна власт (Приложение № 12);
4. „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на рамково
споразумение“ (Приложение № 9);
5. „Декларация за срок на валидност на офертата“ (Приложение № 8).
6. Предложения за промени в проекта на рамково споразумение (Приложение № 10);
7. „Декларация за конфиденциалност” по чл.102, ал.1 от ЗОП (Приложение № 7).
Декларацията не е задължителна. Същата се представя по преценка на участника и при наличие на
основания за това.
4. СЪДЪРЖАНИЕ на Папка № 3 /ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ - самостоятелен документ
изготвен по образец, подписан от лице с представителна власт и поставен в отделен запечатан
плик съдържащ се в общата опаковка на офертата (Приложение № 13).
5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Срокът на валидност на офертата трябва да бъде не по-кратък от 4 (четири) месеца считано от
датата, посочена като крайна дата за получаване на офертата. Възложителят може да поиска
писмено (чрез писмо или факс) от участника да удължи срока на валидност на представената оферта
до сключване на рамковото споразумение и на първия договор към него. Срокът се декларира в
„Декларация за срок на валидност на офертата“ (Приложение № 8). Декларацията се прилага към
техническото предложение на участника.
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ
Начинът на плащане за всеки конкретен договор може да бъде:
6.1. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 90 (деветдесет) календарни дни
след изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Доставките/Услугите в пълен обем и представяне на
Възложителя на оригинална фактура с приложен един от изброените по-долу документи:
- Протокол за приемане-предаване на Имущество/Самолет, подписан от представител на
Изпълнителя и на военното формирование краен получател (Приложение №№ 1/2 към проекта на
рамково споразумение) - за доставено Имущество или изпълнение на Услуги на Самолет – 1
оригинал;
- Протокол за предоставени Услуги, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение № 3 към проекта на рамково споразумение) – 1
оригинал.
6.2. Акредитив – документарен, неотменяем, годишен, открит за всяка година, за която има
сключен конкретен договор и с валидност не по-късно от 15 декември на текущата година. Условията
за откриването и усвояването на акредитива се договарят при преговорите между страните преди
сключване на всеки конкретен договор.
6.3. Авансово плащане – на договорена за всеки конкретен случай сума (до 100 % от общата
стойност на конкретния договор), в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след предоставяне на
фактура и гаранция за стойността на аванса.
6.4. Допуска се съчетаване на посочените по-горе форми на плащане.
Забележка:
Окончателното уточняване на начина и срока на плащане за всеки конкретен договор, както е
посочено по-горе е изключително право на Възложителя и се определя в зависимост от
финансовите му възможности при договарянето и сключването на всеки конкретен договор.
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7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
7.1. Изисквания към гаранциите за авансово плащане:
1. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за авансово
плащане.
2. Сумата по гаранцията за авансово плащане може да се редуцира със стойността на
изпълнените от Изпълнителя услуги или доставки след представяне на оригинална фактура с
приложен един от изброените по-долу документи:
- Протокол за приемане-предаване на Имущество/Самолет, подписан от представител на
Изпълнителя и на военното формирование краен получател (Приложение №№ 1/2 към проекта на
рамково споразумение) - за доставено Имущество или изпълнение на Услуги на Самолет – 1
оригинал;
- Протокол за предоставени Услуги, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение № 3 към проекта на рамково споразумение) – 1
оригинал.
3. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните форми:
 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 дни след последната изпълнена услуга или
доставка. 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).
 Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка:
1. Застрахователната полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане
чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, да бъде с валидност 30 календарни дни след
последната изпълнена услуга или доставка.
2. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в
оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в
качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска
се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
3. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
4. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (Изпълнител по договора за доставка).
5. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер,
като копие от платежния документ се представи на Бенефициента.
6. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента
посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в
рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.
7. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно
Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че Изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора, независимо от евентуални възражения на Изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
8. Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по договора (застрахован по застрахователната полица), за което Бенефициента по
застрахователната полица е платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са сумите,
които представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други
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вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово
платените финансови средства.
9. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора, може да
се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица.
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и
подпечатано уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя за
изпълнение на съответна част от договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.
10. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
11. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
12. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да
бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
13. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по
дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните
обстоятелства:
13.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
13.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
14. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с
Министерство на отбраната договор и всички други необходими документи свързани с него, с
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
15. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за авансово плащане.
7.2. Изисквания към гаранцията за изпълнение на договора:
1. При подписване на всеки конкретен договор по рамковото споразумение, сключено за
изпълнение на предмета на настоящата поръчка, участникът избран за Изпълнител представя
гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без
ДДС.
2. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
3. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
4. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде със срок не по-малък от 30 календарни дни след
крайния срок за изпълнение на всички услуги и доставки по договора, включително и гаранционното
обслужване по него (за банковата гаранция и застрахователната полица).
5. Сумата по гаранцията може да се редуцира с 95% от пропорционалната сумата на
доставеното Имущество/предоставените Услуги след представяне на един от долупосочените
документи:
- Протокол за приемане-предаване, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение №№ 1/2 към Споразумението) - за доставено
Имущество или изпълнение на Услуги на Самолет – 1 оригинал.
- Протокол за предоставени Услуги, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение №3 към Споразумението) – 1 оригинал.
6. След изпълнение на последната услуга или доставка по предмета на договора, сумата по
гаранцията за изпълнение се редуцира до 5% (пет процента) до приключване на всички задължения
на Изпълнителя по гаранционното обслужване по договора.
7. Гаранцията за изпълнение на договора се предоставя в една от следните форми:
Банкова гаранция за изпълнение
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1. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение (Приложение № 11).
Текстът на банковата гаранция се съгласува с Възложителя.
2. В случай, че банковата гаранция 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).
 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в
оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в
качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска
се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (Изпълнител по договора за доставка).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер,
като копие от платежния документ се представи на Бенефициента.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента
посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в
рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно
Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че Изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора, независимо от евентуални възражения на Изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и
др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.
8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора, може да
се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица.
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и
подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.
9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да
бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по
дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните
обстоятелства:
12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с
Министерство на отбраната договор и всички други необходими документи свързани с него, с
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
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14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
 Паричен превод - внесен по сметка на дирекция “Финанси”-МО в Българска Народна Банка,
гр. София, пл. ”Александър І”, № 1 IBAN – ВG 96 ВNВG 9661 3300 1522 01.
8. ДОГОВАРЯНЕ
8.1. Комисия назначена от Възложителя провежда договарянето, като направените
предложения и постигнатите договорености се отразяват в отделен протокол, който се подписва от
членовете на комисията и от участника.
8.2. След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до Възложителя, в който
отразява резултата от преговорите и предлага сключване на рамково споразумение или
предложение за прекратяване на процедурата със съответното правно основание.
Забележка:
По време на договарянето ще бъдат конкретизирани/договорени клаузите на приложения към
настоящите Изисквания проект на рамково споразумение.
Зададените от Възложителя параметри в техническата спецификация ТС Л 66.2764.17-УВО, няма да
бъдат обект на договаряне.
Договорените параметри ще бъдат записани в протокола от проведеното с участника договаряне и
отразени в съответните клаузи от проекта на рамково споразумение.
В случай, че направените от участника предложения за промени в клаузите, които подлежат на
договаряне, не бъдат приети от комисията, валидни остават клаузите от проекта на рамково
споразумение, приложен към настоящите Изисквания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Интегрирана логистична поддръжка
на самолети МиГ-29 - рамково споразумение“
Административни сведения
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която
участникът е установен)
Седалище:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

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

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

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

_______________/______________/
подпис

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 (или съм реабилитиран), за престъпление по чл.108а,
чл.159а – 159г, чл.192а, чл.194 – 217, чл.219 – 252, чл.253 – 260, чл.301 – 307, чл.321 и 321а от
Наказателния кодекс. (излишното от подчертаното се зачертава)
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда (или съм реабилитиран), за престъпление, аналогично
на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна. (излишното от подчертаното се зачертава)
3. Нямам конфликт на интереси, свързан с настоящата процедура, който не може да бъде
отстранен.
4. Не съм 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 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

............................../............................./
подпис

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

…………………………………..….
дата на деклариране

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

фамилия
печат
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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/
4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и произтичащите от неспазването му
правни последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
…………………………………..….
ДЕКЛАРАТОР:
място на деклариране

…………………………………..….
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 № 5

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

ЕГН_________________, адрес:_____________________________________________
постоянен адрес

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

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

постоянен адрес

в качеството ми на ____________________, в ________________________________________________,
длъжност

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

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

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

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

…………………………………..….
дата на деклариране

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

фамилия
печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 327 б, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗОВСРБ

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

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

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

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

със

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

седалище_______________________________________________________________________,

адрес на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по чл.
327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.

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

…………………………………..….
дата на деклариране

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

фамилия
печат

Забележка: Декларацията се представя за всеки един управител/представляващ дружеството.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

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

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

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

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

на ......................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ

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

обществена поръчка с предмет „Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 - рамково
споразумение“

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.
Декларацията се представя от един от управителите/представляващите дружеството.

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

…………………………………..….
дата на деклариране

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

фамилия
печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

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

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

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

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

със

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

седалище_______________________________________________________________________,

адрес на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Срокът на валидност на офертата е …………………………………….…….. месеца считано от датата, посочена
(не по-кратък от 4 /четири/)

като крайна дата за получаване на офертата;
2. При поискване за удължаване на срока на валидност на офертата, той ще бъде удължен със срока
поискан от Възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
Забележка: Декларацията се представя от един от управителите/представляващите дружеството.

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

…………………………………..….
дата на деклариране

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

фамилия
печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
От ___________________________________________ с ЕГН _________________, с постоянен адрес в
гр. ___________, настоящ адрес в гр.___________, община _________, ул. __________ с лична карта №
____________, издадена на _________ от ________________, управител (член на управителния съвет,
член на Съвета на директорите) _______________________________________________ (посочва се
длъжността) на ___________________________________________________, участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ29 - рамково споразумение“
ДЕКЛАРИРАМ
Че съм запознат и приемам клаузите в проекта на рамково споразумение.

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

…………………………………..….
дата на деклариране

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

фамилия
печат

Забележка: Декларацията се представя от един от управителите/представляващите дружеството.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРОЕКТА НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
От ___________________________________________ с ЕГН _________________, с постоянен адрес в
гр. ___________, настоящ адрес в гр.___________, община _________, ул. __________ с лична карта №
____________, издадена на _________ от ________________, управител (член на управителния съвет,
член на Съвета на директорите) _______________________________________________ (посочва се
длъжността) на ___________________________________________________, участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ29 - рамково споразумение“
ПРЕДЛАГАМЕ
Следните изменения/допълнения в проекта на рамково споразумение

N

Член, точка, №

Съществуващ запис

Да се запише, промени, добави

Забележка

1
2
3
4
…

Забележка:
1. Участникът може да направи допълнителни предложения за изменение/допълнения в
проекта на рамково споразумение и по време на договарянето.
2. Не подаването на настоящото предложение (Приложение № 10) не лишава участника от
възможността за предлагане на изменение/допълнения по време на договарянето.
3. Когато комисията не се съгласи с направено предложение от участника или не вземе
писмено отношение и/или решение по направеното предложение, то се счита за
неприето за процедурата и не представлява част от офертата на участника.

ЗА УЧАСТНИКА:
…………………………………..….
място

…………………………………..….
дата

............................................................
подпис

............................................................
име,фамилия
печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ДО
………………………………
обезпечено лице

……………………………….

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Ние, .......................................................................................... гр. ...................................................,
индивидуализиращи данни на банката

сме уведомени, че между Вас .........................................................................................................
индивидуализиращи данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и фирма ............................................................................................................
индивидуализиращи данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

като ИЗПЪЛНИТЕЛ, предстои да бъде сключен договор за ……………...........................................
............................................................................................................................................................
посочва се предметът на договора

В съответствие с условията на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза банкова
гаранция за добро изпълнение за сумата ……...............………………………., представляваща
……………………..........……….. от стойността на договора.
В изпълнение на това, ние …....…...…БАНКА…..........… по нареждане на фирма
….....……ИЗПЪЛНИТЕЛ…...….., неотменяемо и безусловно се задължаваме, независимо от валидността
и действието на горепосочения договор, възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него или независимо от
нашето
отношение
с
него,
да
Ви
заплатим
сумата
от
…………...............................................................................................…………., при получаване на Вашето
надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че нашият клиент …………
ИЗПЪЛНИТЕЛ …….. не е изпълнил частично или изцяло свои задължения по договора.
С оглед удостоверяване автентичността на документите, получавани в …… БАНКА ……… от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същите следва да ни бъдат представени чрез посредничество на централата на
обслужващата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ местна банка, потвърждаваща верността на положените подписи.
Настоящата гаранция е валидна до …………………………………(30 дни след срока на договора).
Иск по гаранцията ще се счита за редовно предявен, ако е постъпил в …… БАНКА ……… до 16.00 часа
на ………………………..(дата) и е оформен съгласно посочените по-горе условия. След тази дата
ангажиментът на ……… БАНКА …... се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция
е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане
на оригинала й като върху него е отразено съгласието на МО за това.
НАРЕДИТЕЛ:
......................../........................./
подпис

фамилия

......................../........................./
подпис

фамилия
печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 - рамково споразумение“
до: _____________________________________________________________________________
наименование и адрес на Възложителя

от: _____________________________________________________________________________
наименование на Участника

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка с горепосочения предмет.
1. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител и на основание на сключено рамково
споразумение и договори към него, сме съгласни:
(1) Да извършваме планови и непланови ремонти (капитални/основни/средни ремонти) на
агрегати и оборудване от комплектацията на самолети МиГ-29, двигатели РД-33, сер. 2 и техните
агрегати и кутии на самолетните агрегати КСА-2 и техните агрегати.;
(2) Да провеждаме теоретични и практически курсове за обучение на инженерно-технически
състав (ИТС) от военно формирование 28000–Граф Игнатиево при въведени промени в
комплектацията и/или регламента за техническо обслужване, инструкциите за експлоатация,
технологичните карти и др.;
(3) Да провеждаме обучение на авиационен инженерно-технически състав от военно
формирование 28000–Граф Игнатиево за изпълнение на 1000+100 часови контролновъзстановителни работи;
(4) Да оказваме техническа помощ в района на експлоатация на АТ (включително в райони
извън територията на Р България) за отстраняване на откази, неизправности и дефекти, свързани с
осигуряване на летателната годност на същата, при изпълнение на сервизни бюлетини и извършване
на контролно-възстановителни работи;
(5) Да извършваме ремонт или замяна (в случай на неремонтопригодност) на средства за
наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), контролно-проверовъчна
апаратура (КПА) и специализиран инструмент, свързани с експлоатацията на самолетите МиГ-29;
(6) Да извършваме проверка и калибриране на КИА свързана с експлоатацията на самолетите
МиГ-29;
(7) Да извършваме увеличаване сроковете на служба и ресурса на оборудването от
комплектацията на самолетите МиГ-29, по отделна заявка и предоставена оферта;
(8) Да извършваме планови и непланови доставки на резервни части от комплектацията на
самолета и консумативи;
(9) Да извършваме доставка на резервни части, инструмент, консумативи и разходни
материали за изпълнение на 100 ч Регламентни работи (РР), 200 ч РР и 1000+100 ч. контролновъзстановителни работи, дейности по бюлетини и технически задания;
(10) Да извършваме доставка (при възникнала необходимост) на самолетно наземно
оборудване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), контролно–проверовъчна (КПА) и
специализиран инструмент, съгласно актуалната каталожна документация на Производителя;
(11) Да извършваме доставка на актуализирана техническа документация за самолет МиГ-29;
(12) Да извършваме доставки на Авиационни управляеми ракети (АУР), 30mm авиационни
патрони и пиротехнически изделия, както следва:
- доставка на АУР с пасивна топлинна глава за самонасочване, предназначена за близък
маневрен бой и унищожаване на въздушни цели – изделие 62МК или еквивалентно/и; АУР с пасивна
топлинна глава за самонасочване, предназначена за близък маневрен бой и унищожаване на
въздушни цели – изделие 72Э или еквивалентно/и; АУР с полуактивна радиолокационна глава за
самонасочване, предназначена за унищожаване на въздушни цели на средни дистанции - изделие
470-1 или еквивалентно/и;
- доставка на 30 mm авиационни патрони с бронебойно-разривен (БР), осколочно-фугасно
запалителен (ОФЗ) и бронебойно-трасираш (БТ) снаряд за оръдие ГШ-30-1;
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- доставка на пиросредства, съгласно посоченото в т.2.2.2.5.с. на техническата спецификация ТС
Л 66.2764.17-УВО.
2. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним дейностите по
рамковото споразумение/договорите така, че:
(1) ИЛП да осигури привеждането на 15 броя самолети МиГ-29 в летателна годност и да
осигури не по-малко от 50% остатъчен междуремонтен ресурс на оборудването от комплектацията
на самолетите;
(2) Срещу фиксирана цена за един летателен час, ИЛП да осигури общ годишен нальот – не помалко от 1450 часа (1000 часа на 12 бр. МиГ-29А и 450 часа на 3 бр. МиГ-29УБ);
(3) За изпълнението на посочения общ годишен нальот, ИЛП да осигури летателна годност на
не по-малко от 66.6% изправна авиационна техника;
(4) Дейностите по ИЛП да се извършат от Конструктора/Производителя или организация
оторизирана/сертифицирана/лицензирана за извършване на този вид дейност от
Конструктора/Производителя;
(5) Номенклатурите на вложените продукти при извършване на дейностите по ИЛП да
съответстват на номенклатурите посочени в актуалната каталожна документация на
Конструктора/Производителя;
(6) На вложеното при извършване на ремонтните дейности оборудване да бъдат изпълнени
всички действащи към момента задължителни технически бюлетини;
(7) За периода, в който се извършва ремонт на отказало в процеса на експлоатация оборудване
(непланови/аварийни ремонти) да бъде предоставено ново/ремонтирано оборудване, което да
замени отказалото за времето на ремонта;
(8) Оказването на техническа помощ за отстраняване на откази, неизправности, дефекти и при
изпълнение на сервизни бюлетини да се извършват/изготвят от Конструктора/Производителя или
организация оторизирана/сертифицирана/лицензирана за извършване на този вид дейност от
Конструктора/Производителя;
(9) Всички вложени резервни части и консумативи при извършване на услугите от обема на
ИЛП да бъдат нови с пълен назначен ресурс и срок на служба или употребявани (след съответен
ремонт) с пълен междуремонтни ресурс и срок на служба и остатъчен назначен технически ресурс не
по-малко от 50% на съответните нови такива;
(10) След извършване на планови и непланови ремонти (капитални/основни/средни ремонти)
на агрегати и оборудване от комплектацията на самолети МиГ-29, двигатели РД-33, сер. 2 и техните
агрегати и кутии на самолетните агрегати КСА-2 и техните агрегати, продуктите да притежават
междуремонтен срок на служба и междуремонтен ресурс по наработка, не по-малки от посочените в
оригиналната ремонтна документация на Конструктора/Производителя;
(11) Доставените номенклатури резервни части, консумативи, СНО, КПА, КИА и инструмент, да
съответстват
на
посочените
в
оригиналната
експлоатационна
документация
на
Конструктора/Производителя, както следва:
- „Каталог деталей и сборных единиц для изделия 9-12А“, издание 1986 г.;
- „Типовой списк запасных частей ТПЗЧ № 67 50 00 по изд. 9-51А“, издание 1986г.;
- „Перечень узлов и деталей, подлежащих обязательной замене при выполнении контрольновосстановительных работ на рубеже 1000+100 часов налета” (Приложение №4 от „Дополнения к
Руководству по технической эксплуатации № ГК-473А и ГК-549 (для г/п 100), кн. I, ч. V”);
- „Руководство по технической эксплуатации (РТЕ) на изд. 62”;
- „Инструкция по эксплуатации (ИЭ) изд. 62, № I Н0000 ИЭ 7/4”;
- „Техническое описание и Инструкция по эксплуатации на изд. 72, ном. № Ю0000-0 ТОII”;
- „Техническое описание на изд. 470-1, ном. № 470.0000-0 ТО-Э“;
- „Инструкция по эксплуатации на изд. 470-1 част 1, ном. № 470.0000-0 ИЭ-Э”;
- „Изделие 9-А-4071К. Руководство по технической эксплуатации част 1 № 121.51.01”;
- „Изделие 9-А-4071К. Руководство по технической эксплуатации част 2 № 9-А-4071К.00.000РЭI”;
- „Изделие 9-12А. Руководство по технической эксплуатации книга втора Авиационное
вооружение част II № ГК-473А”;
- „Руководство по технической эксплуатации Т-8К, Книга 9/2”;
- „Изделие 9-А-623. Руководство по технической эксплуатации № „Изделие 9-А-623.
Руководство по технической зксплуатации № 9-А- 623.00.000-Р3“.
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(12) Всеки доставен неупотребяван/ремонтиран двигател РД-33, сер. 2 да бъде комплектуван с
всички агрегати, съгласно описите в индивидуалната документация (формуляра) и списък на
агрегатите от стандартната комплектация на двигател РД-33, сер. 2;
(13) Всеки доставен двигател да бъде придружен с оригинален формуляр, издаден от
Производителя. Към формуляра да са приложени оригиналните паспорти/етикетки на всички
агрегати от комплектацията на двигателя. Информирани сме, че се допуска за ремонтираните
двигатели, формуляра да бъде издаден от ремонтната организация;
(14) Доставените двигатели да разполагат с ресурси, срокове на служба и съхранение, както
следва:
- Остатъчен срок до първи ремонт/междуремонтен срок на служба не по-малък от 7 години
към датата на подписване на протокола за приемане и предаване;
- Към датата на подписване на протокола за приемане и предаване доставените двигатели да
разполагат с остатъчен срок на съхранение не по-малък от 6 месеца;
- Комплектуващите двигателя агрегати да разполагат с остатъчни назначени и междуремонтни
срокове на служба и ресурси равни или по-големи от тези на основното изделие с изключение на
тези с ограничен ресурс;
- Назначен технически ресурс - не по-малък от 1200 ч.;
- Назначен ресурс до първи ремонт и междуремонтен ресурс - не по-малък от 350 ч.;
- Назначен срок на служба до първи ремонт и междуремонтен срок на служба - не по-малък от
8 г.;
- За ремонтираните двигатели: междуремонтен ресурс - не по-малък от 1050 броя запуски, 65 ч.
на режими «Максимал» и «Форсаж» и не по-малък от 7 ч. на режим «РПТ»;
- За ремонтираните двигатели остатъчен назначен технически ресурс, осигуряващ наработката
на междуремонтния ресурс, но не по-малко от 500ч.
(15) Доставеното оборудване от комплектацията на самолетите, консумативи, самолетно
наземно оборудване СНО, контролно–проверовъчна апаратура КПА, контролно-измервателна
апаратура КИА и инструмент да бъде неизползвано. Информирани сме, че се допуска доставка на
използвани двигатели РД-33, сер. 2 и кутии на самолетните агрегати КСА-2, сер. 2 или сер. 3, като
същите да са с извършен КВР;
(16) Остатъчният срок на годност на консумативите, ГСМ, лакобояджийските материали и
химикали да бъде не по-малък от 75% от назначения срок на годност;
(17) Всяка доставена кутия КСА-2, сер.2 или сер.3 да бъде комплектована с всички агрегати,
съгласно описите в индивидуалната документация (формуляра) и списък на агрегатите от
стандартната комплектация на кутия на самолетните агрегати КСА-2, сер.2 или сер.3;
(18) Всяка кутия КСА-2, сер. 2 или сер 3 да бъде придружена с оригинален формуляр, издаден
от Производителя. Към формуляра да са приложени оригиналните паспорти/етикетки на всички
агрегати от комплектацията на кутията. Информирани сме, че се допуска за ремонтираните кутии,
формуляра да бъде издаден от ремонтната организация;
(19) Доставените кутии на самолетните агрегати КСА-2, сер. 2 или сер. 3 да разполагат с
ресурси, срокове на служба и съхранение, както следва:
- Комплектуващите кутията агрегати да разполагат с остатъчни назначени и междуремонтни
срокове на служба и ресурси равни или по-големи от тези на основното изделие. В случай че
ресурсите и сроковете на служба на комплектуващите агрегати е по-малък от тези на основното
изделие, ще доставим допълнително агрегати, така че да се осигурят ресурсите и сроковете на
служба на основното изделие;
- Към датата на подписване на протокола за приемане и предаване да разполагат с остатъчен
срок на съхранение не по-малък от 6 месеца;
- За неизползваните кутии КСА-2, сер. 2 или сер.3: назначеният технически ресурс ще бъде не
по- малък от 2000 ч./7800 запуска; междуремонтният срок на служба и ресурс до първи ремонт ще
бъде не по-малък от 9 години, 1000 ч./3900 запуска;
- За ремонтираните кутии КСА-2, сер. 2 или сер.3: назначеният технически ресурс ще бъде не
по- малък от 1000 ч./3760 запуска; междуремонтният срок на служба и ресурс до първи ремонт ще
бъде не по-малък от 7 години, 500 ч./1870 запуска;
- За ремонтираните кутии КСА-2, сер. 2 или сер. 3 остатъчният назначен технически ресурс ще
осигурява наработката на междуремонтния ресурс, но не по-малко от 500 ч. и 1870 запуска.
(20) Доставката на Авиационни управляеми ракети да отговаря на следните изисквания:
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- Към момента на доставка изделията да притежават технически ресурс не по малък от
представения в Таблица 1.
Таблица 1
Изделие
Срок на служба
Полет с ЛА
Кацания с ЛА
(г.)
(ч)
(бр.)
62МК
8
35
40
72Э
8
40
40
470-1
8
40
- Изделията да се доставят в консервирано състояние в единична стандартна опаковка с
нанесена оригинална заводска маркировка с представени производствени данни (партида,
производител, индивидуален номер и др.);
- Всяко изделие да бъде комплектувано с персонален паспорт/формуляр с указани дата на
производство, технически ресурс и гаранционен срок;
- Изделията да могат да се транспортират в оригинална заводска опаковка със сухопътен, воден
и въздушен транспорт без да се нарушават функционалните му качества, съгласно условията
посочени от производителя;
- При доставка на еквивалентни изделия ще гарантираме експлоатацията им с наличната в
Република България авиационна техника и контролно проверочна апаратура УК „ГУРТ”. При
необходимост ще осигурим техническа възможност да извършим доработки или пренастройка на
авиационната техника или апаратура и да предоставим необходимата за експлоатацията на
еквивалентните изделия техническа документация.
(21) Доставката на 30 mm авиационни патрони да отговаря на следните изисквания:
- Авиационните патрони да отговарят на стандарт 30х165 ГШ-6-30 или АО-18 и да са
съвместими с щатни звена 9-Н-623;
- Към момента на доставката, авиационните патрони да притежават срок на годност не помалко от 13 години в херметична опаковка и 5 пет години в разхерметизирано състояние;
- Авиационните патрони да се доставят в херметична стандартна опаковка с нанесена
оригинална заводска маркировка с представени производствени данни (партида, производител и
др.);
- Всяка партида да бъде комплектувана с паспорт/формуляр с указани дата на производство,
технически ресурс и гаранционен срок.
(22) Доставката на пиротехнически изделия да отговаря на следните изисквания:
- Пиросредствата да бъдат произведени не по-рано от 12 месеца преди доставката;
- Към момента на доставката, пиротехническите изделия да притежават срок на годност не помалко от 10 години в херметична опаковка и 2 две години в разхерметизирано състояние;
- Пиросредствата да се доставят в херметична стандартна опаковка с нанесена оригинална
заводска маркировка с представени производствени данни (партида, производител и др.);
- Всяка партида да бъде комплектувана с паспорт/формуляр с указани дата на производство,
технически ресурс и гаранционен срок.
(23) Доставеното имущество да бъде придружено с формуляри, паспорти/етикетки (където
Производителят е предвидил да има такива), като в тях са отбелязани извършването на ремонта,
назначените технически и междуремонтни срокове на служба и ресурси, както и сроковете на
съхранение;
(24) След изпълнението на контролно-възстановителни работи на 1000+100 часа нальот, във
формуляра на самолета да бъде отразено изпълнението на цитираните работи и извършването на
доработки по конструкцията на самолета и неговите системи, в съответствие с нашите бюлетини и
техническа документация. След изпълнението на услугата да предоставим необходимия документ
(Акт, Предложение или друг) за по-нататъшната експлоатация на самолета;
(25) След увеличаване сроковете на служба и ресурса на АТ да предоставим необходимия
документ (Акт, Предложение или друг) за увеличаването на ресурса, като новоустановените
сроковете на служба и ресурси бъдат отразени във формулярите, паспортите/етикетките на
съответното изделие;
(26) Извършването на калибриране и еталониране на КПА и КИА да бъде отразено във
формулярите, паспортите/етикетките на съответното изделие;
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(27) Обучение на авиационен инженерно- технически състав от ВФ 28000 –Граф Игнатиево да
се извършва от Конструктора/Производителя или организация оторизирана/ сертифицирана/
лицензирана за извършване на този вид дейност от Конструктора/Производителя;
(28) Да се извършва актуализация на техническа документация за самолет МиГ-29 при
въведени промени в комплектацията, изискванията за обслужване;
(29) Доставените изделия, които подлежат на консервиране, да са консервирани, съгласно
изискванията техническата документация. Консервацията да е валидна за срок не по-малък от 1
(една) година, считано от датата на извършването й;
(30) Опаковката на имуществата да осигурява пълното им съхранение при спазване на
правилата за тяхното транспортиране, претоварване и съхранение;
(31) Маркировката по опаковките се нанася с несмиваема боя от двете странични стени на
опаковката.
3. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, при изпълнение на дейностите по
рамковото споразумение/договорите сме съгласни и приемаме:
(1) Изпълнението на Доставките/Услугите по ИЛП да се извършва по заявки на Възложителя (на
базата на съвместно планиране от Възложителя и Изпълнителя на потребностите) на основание на
конкретни договори, сключвани между тях в изпълнение на рамковото споразумение.
(2) Възложителят да има право да не сключва конкретен договор към рамковото
споразумение.
(3) Контролът и оценката на летателната годност на самолетите МиГ-29 да се извършва в
съответствие с действащите нормативни актове и документи в Министерство на отбраната и
Българската армия.
(4) Ремонтираните самолет и/или свързаните с него продукти, части и оборудване, двигатели и
КСА, техните системи и оборудване да бъдат съпроводени с документи, допускащи ги до
експлоатация.
(5) Доставените резервни части, консумативи и разходни материали да бъдат съпроводени с
документ или сертификат за одобрено разрешение или друг документ, допускащ до експлоатация.
(6) Оценката на съответствието на доставените продукти и управлението на рекламациите да
се извършва съгласно клаузите на всеки конкретен договор. Изискванията за оценка на
съответствието в конкретните договори да се определят от Институт по отбрана "Проф. Цветан
Лазаров".
(7) Доставените продукти да бъдат придружени с документи, удостоверяващи качеството на
стоките, които да са издадени от Производителя.
(8) Доставените продукти да бъдат придружени с документи удостоверяващи произхода на
стоките. Посочените документи трябва да са издадени от Производителя в случаите, когато:
- Производителят е от страна член на Европейския съюз;
- Производителят е от страна, която не е член на Европейския съюз, но Република България има
сключено двустранно споразумение с тази страна.
(9) В случаите, различни от посочените в (8) документите удостоверяващи произхода на
стоките трябва да са издадени от оторизиран държавен орган от страната на Производителя.
(10) За всички дейности по ИЛП да предоставим Декларация за съответствие съгласно БДС –
ISO 17050 или еквивалентно/и.
(11) Оценката на съответствието на доставените продукти с изискванията на всеки конкретен
договор се извършва от комисия, съставена от представител на Институт по отбрана "Проф. Цветан
Лазаров" (председател) и представители на Възложителя и Изпълнителя (членове). Съответствието
на доставените продукти се удостоверява с Протокол за съответствие. При констатиране на
несъответствие се съставя Констативен протокол. Протокол за съответствие е основание за
подписване на приемо-предавателен протокол.
(12) Оценката на съответствието на извършените услуги с изискванията на всеки конкретен
договор се извършва от комисия на Възложителя. Съответствието на доставените продукти се
удостоверява с Протокол за предоставяне на услугата.
(13) Гаранционният срок и ресурс на ремонтираните и/или доставени изделия да бъде не помалък от 100 летателни часа (200 кацания) и/или 12 месеца, считано от датата на приемопредавателния протокол, което събитие настъпи по-рано.
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4. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, на основание на конкретен договор към рамковото споразумение:
(1) Ще извършим основен ремонт и увеличаване на назначения срок на служба на следните агрегати за самолет МиГ-29:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Стойка основна лява
Стойка основна дясна
Стойка носова
Цилиндър-подкос носов
Цилиндър-подкос ляв
Цилиндър-подкос десен
Катапултна седалка

Обозначение
10.512.4101.3000.01.0
10.512.4101.3000.00.0
10.512.4211.3000.00.0
10.512.4202.3000.00.0
10.512.4102.3000.01.0
10.512.4102.3000.00.0
К-36ДМ серия 2

Мярка
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

Количество
10
10
10
10
10
10
13

50903018945 25.09.1990

4000

УСТАНОВ.
междурем.
ресурс

часове
минути

40

2912.00

15

квр 20.12.2007

Обозначение

Мярка

Количество

брой
брой
брой

1
2
2

№

дата

нальот часове
610.04

Наработка
след
ремонт
час.
мин.

години

2287

И З В Ъ Р Ш Е Н пореден
ремонт

години

1088.00

часове

ОСТАТЪЧЕН
техн. ресурс
до брак

години

РЕГ.ЗНАК
14

часове
минути

УСТАНОВЕН
технически
ресурс

години

МиГ-29УБ

Заводски №

НАЧАЛО
на
експлоатацията

Пролетяни
часове, кацания
От началото на
експлоатац.

кацания

1

ТИП

№ ПО РЕД

(2) Ще извършим контролно-възстановителни работи на 1000+100 часа нальот от начало на експлоатацията на самолет МиГ-29УБ с регистрационен знак
14 и със следните данни:

477.56

(3) Ще извършим ремонт на следните агрегати за самолет МиГ-29:
№ по
ред
1
2
3

Наименование
Кутия на самолетните агрегати
Инерционен датчик
Инерционен датчик

КСА-2
УА24/3М-1
УА24/3М-2
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№ по
ред
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование

Обозначение

Редуктор
Блокиращ клапан
Блок
Блок
Блок
Блок електронен (от Щ-3УМ-1)
Блок за преобразуване и изчисление
Блок за изчисление и комутация
Регистратор
Пулт за контрол и управление
Блок за регулиране на напрежението
Блок за управление и връзка
Блок
Сигнализатор на число М
Автомат за запуск на двигателя
Визирна глава АЖ3.811.026
Бордови магнетофон СЫ1.740.015
Апарат за възпроизвеждане
Електронен блок АЖ2.222.248
Блок цифрови преобразуватели АЖ3.031.012
Устройство вход-изход ЕУ3.148.010
Преобразувател ВА3.036.085-01
Накопител ЦФП

РВ-5А
83.0254-50
БУР-20ПМ-1
БУР-20ПМ-2
БСФ-20П
БЭ
БПВ1-3
БВК-1М
ЗБН-Т
ПКУ6-3
БРН120Т5А-2С
БУС-3
1ИМ
СЧМ-1-0,45
АПД-88
13С/01
П-503Б
Алмаз-УП48
13С/02
23С/01
А-340-052
Н019-03-17
Н019-03-10

Синхронизатор ЦФП Ев2.084.024 -01
Индикатор на челното стъкло 6Ф2.043.040
Приемо предавател ЕУ2.000.197

Н019-03-09
ИЛС-31
ПП

Мярка

Количество

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
3
4
2
1
1

(4) Ще извършим доставка на следните резервни части и консумативи за самолет МиГ-29:
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№ по
ред
1

Наименование
Шланг за херметизация на кабината

Обозначение

Мярка

Количество

5.12.0604.0170.00

брой

2

2

Спирачен пакет

КТ100-30

брой

2

3
4

Джанта 570х140
Джанта 840х290

КТ100-10
КТ-150Е.010

брой
брой

2
8

5

Спирачен пакет

КТ-150Е.020-2

брой

4

6

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВКФ-223-01

брой

1

7

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВБУ-224-01

брой

1

8

Субблок за ВУ-222-02УБ

АТ-8-01

брой

1

9

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВПУ-225-01

брой

1

10

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВАТТ-227-01

брой

1

11

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВЗП-228-01

брой

1

12

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВПТ-233-01

брой

1

Принадлежност към каталог или техническа
документация
"Каталог деталей и сборочных единиц 9-12А"
"Каталог деталей и сборочных единиц 9-12А"
"Колесо тормозное КТ100 под шину размером
570х140 Руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию"
"Каталог деталей и сборочных единиц 9-12А"
"Каталог деталей и сборочных единиц 9-12А"
"Каталог деталей и сборочных единиц 9-12А"
"Колеса тормозные КТ150Е, КТ150Е-2 под шину
размером 840х290 Руководство по технической
эксплуатации"
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-45102УБРуководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
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13

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВПКр-234-02

брой

1

14

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВКТ-236-01

брой

1

15

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВКО-268

брой

1

16

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВКС-267

брой

1

17

Субблок за ВУ-222-02УБ

КФ-38-01

брой

1

18

Субблок за ВУ-222-02УБ

К-40-01

брой

1

19

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВСДУ-241-01

брой

1

20

Четка за ГСР-СТ-12/40А

8Е5.593.295

брой

24

21

Четка за ПТО-1000/1500М

555.193

брой

12

22

Четка за ПТО-1000/1500М

555.194

брой

12

23

Магнетофон наземен СЫ1.740.014

П-504Н

брой

1

24

Лампа за ИЛС-31 СУ3.350.226

6ЛК7И

брой

2

25

Микросхема

286ЕП3

брой

2
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Микросхема

286ЕП4

брой

2

Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления САУ-451-02УБ
Руководство по технической эксплуатации
6С1.600.451-02РЭ
"Руководство по технической эксплуатации №ГК473А" книга 4, част 1
"Преобразуватель ПТО-1000/1500М Руководство по
технической эксплуатации 8Е3104055РЭ"
"Преобразуватель ПТО-1000/1500М Руководство по
технической эксплуатации 8Е3104055РЭ"
П-503-Б Руководство по технической экспуатации СЫ
1,740,015 РЭ
"СЕИ-31Руководство по технической эксплуатации
6Ф1.623.007" (6Ф2.043.037Э3)
"СЕИ-31Руководство по технической эксплуатации
6Ф1.623.007" (6Ф2.043.037Э3)
"СЕИ-31Руководство по технической эксплуатации
6Ф1.623.007" (6Ф2.043.037Э3)
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Операционен усилвател
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"23С Руководство по технической эксплуатации
1.374.012 РЭ1"
"23С Руководство по технической эксплуатации
1.374.012 РЭ1"
"23С Руководство по технической эксплуатации
1.374.012 РЭ1"
"23С Руководство по технической эксплуатации
1.374.012 РЭ1"
"23С Руководство по технической эксплуатации
1.374.012 РЭ1"
ИЗДЕЛИЕ Ц100.02 Руководство по технической
экспуатации ОЯ2.087.091 ПЭ3
ИЗДЕЛИЕ Ц100.02 Руководство по технической
экспуатации ОЯ2.087.091 ПЭ3
"23С Руководство по технической эксплуатации
1.374.012 РЭ1"
"Каталог деталей и сборочных единиц 9-12А"
"Руководство по технической эксплуатации №ГК473А" книга 3, част 1, папка 3
"Руководство по технической эксплуатации №ГК473А" книга 3, част 1, папка 3
"Руководство по технической эксплуатации №ГК473А" книга 3, част 1, папка 3
ИЗДЕЛИЕ Н019Э ВА1.005.039-03 АЛЬБОМ
Эксплуатационных документов Альбом №10 БЛОК
Н019-09ЭА

153УД

брой

11

Трансформатор

ТР 154-115-400В

брой

2

29

Трансформатор

ТР 207-115-400В

брой

2

30

Трансформатор

ТР 189-115-400В

брой

2

31

Трансформатор

ТР 126-115-400В

брой

2

32

Транзистор

2Т808А

брой

20

33

Транзистор

2Т908А

брой

30

34

Операционен усилвател

140УД6А

брой

11

35

Кнопка Рация

2КР

брой

4

36

Предпазител

ВП1-1 1А 250В

брой

50

37

Предпазител

ВП1-1 2А 250В

брой

55

38

Предпазител

ВП1-1 3А 250В

брой

52

39

ВЧ приемник ВА2.027.024-03

Н019-09

брой

2

40

Лампа

ЛФС-П27-1000

брой

32

"Каталог деталей и сборочных единиц 9-12А"

41

Лампа

ЛФС-ПД27-250

брой

15

"Каталог деталей и сборочных единиц 9-12А"

ЛМ-35П

ролки (по17
м)

150

Бортовая обобщенная система встроенного контроля
и предупреждения екипажа ЭКРАН-03МЭ
Руководство по технической эксплуатации
8И1.570.072-12РЭ

42

Лента метализирана

30

43

Лента изопамхром 35 мм
двойноперфорирана за ФКП-ЕУ

КН-3

метри

7000

44

Спирачна парашутна система за
самолет МиГ-29

ПТК-29СК или
еквивалентно/и

брой

25

ПЗ-АМ
ПК-16М
ПВ-35
ПК-21М2
ПК-21ФЛ
УДП-2-1
ПК-3М-1
ТВУ-1-3Д-0,5s
ТВУ-1-3Д-1s
ПТ-8М-2
ПДО-1
НХ-10-1,5
ПП-3

комплект
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

14
6
18
49
6
54
14
5
8
2
7
30
90

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Пиросредства

"ФКП-ЕУ Руководство по технической эксплуатации
37.58.081 РЭ"
"Руководство по технической эксплуатации №ГК473А"

(5) Дейностите по т.4 ще извършим в съответствие с декларираното от нас в т.т. 1, 2 и 3 от настоящото Предложение за изпълнение на поръчката.

…………………………………..….
място

…………………………………..….
дата

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

............................................................
длъжност на представляващия участника
печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЦЕНОВА ОФЕРТА)
Ние,...........................................................................................................................................
наименование на Участника

в качеството ни на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с настоящото Ви представяме ценовото ни предложение за изпълнение на
обществената поръчка, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни, а именно:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 - рамково споразумение“

1. Предлагаме фиксирана цена за един летателен час за изпълнение на ИЛП, съгласно изискванията на ТС Л 66.2764.17-УВО, валидна за целия срок на
рамковото споразумение, осигуряваща общ годишен нальот – не по-малко от 1450 часа (1000 часа на 12 броя МиГ-29А и 450 часа на 3 броя МиГ-29УБ) в
размер на………………………(изписва се с цифри и с думи) евро.
2. Предлагаме фиксирана цена за един летателен час за изпълнение на ИЛП, съгласно изискванията на ТС Л 66.2764.17-УВО, валидна за целия срок на
рамковото споразумение, за всеки пролетян летателен час над предвидените по т.1 - 1450 часа в размер на………………………(изписва се с цифри и с думи) евро.
3. Предлаганите от нас единични цени за извършване на основен ремонт и увеличаване на назначения срок на служба на агрегати за самолет МиГ-29
по Приложение № 14 от Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са, както следва:

№

Наименование

1
2
3
4

Стойка основна лява
Стойка основна дясна
Стойка носова
Цилиндър-подкос носов

Обозначение
10.512.4101.3000.01.0
10.512.4101.3000.00.0
10.512.4211.3000.00.0
10.512.4202.3000.00.0

Мярка

Количество

брой
брой
брой
брой

10
10
10
10

Единична
цена
(в евро)

Обща сума
(в евро)
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5
6
7

Цилиндър-подкос ляв
Цилиндър-подкос десен
Катапултна седалка

10.512.4102.3000.01.0
10.512.4102.3000.00.0
К-36ДМ серия 2

брой
брой
брой

10
10
13
Сбор от общите цени в евро:

4. Предлаганата от нас цена (валидна за 2018г.) за извършване на контролно-възстановителни работи на 1000+100 часа нальот от начало на
експлоатацията на самолет МиГ-29УБ с регистрационен знак 14 и с данни, съгласно Приложение № 15 от Изискванията на възложителя за изпълнение на
поръчката е ………………………(изписва се с цифри и с думи) евро.
5. Предлаганите от нас единични цени (валидни за 2018г.) за извършване на ремонт на агрегати за самолет МиГ-29 по Приложение № 16 от
Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са, както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование

Обозначение

Кутия на самолетните агрегати

КСА-2
УА24/3М-1
УА24/3М-2
РВ-5А
83.0254-50
БУР-20ПМ-1
БУР-20ПМ-2
БСФ-20П
БЭ
БПВ1-3
БВК-1М
ЗБН-Т
ПКУ6-3
БРН120Т5А-2С
БУС-3
1ИМ

Инерционен датчик
Инерционен датчик
Редуктор
Блокиращ клапан
Блок
Блок
Блок
Блок електронен (от Щ-3УМ-1)
Блок за преобразуване и изчисление
Блок за изчисление и комутация
Регистратор
Пулт за контрол и управление
Блок за регулиране на напрежението
Блок за управление и връзка
Блок

Мярка

Количество

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Единична
цена
(в евро)

Обща сума
(в евро)
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№ по
ред
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование

Обозначение

Сигнализатор на число М
Автомат за запуск на двигателя
Визирна глава АЖ3.811.026
Бордови магнетофон СЫ1.740.015
Апарат за възпроизвеждане
Електронен блок АЖ2.222.248
Блок цифрови преобразуватели АЖ3.031.012
Устройство вход-изход ЕУ3.148.010
Преобразувател ВА3.036.085-01
Накопител ЦФП

СЧМ-1-0,45
АПД-88
13С/01
П-503Б
Алмаз-УП48
13С/02
23С/01
А-340-052
Н019-03-17
Н019-03-10

Синхронизатор ЦФП Ев2.084.024 -01
Индикатор на челното стъкло 6Ф2.043.040
Приемо предавател ЕУ2.000.197

Н019-03-09
ИЛС-31
ПП

Мярка

Количество

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

2
2
2
1
1
1
1
2
3
4

Единична
цена
(в евро)

Обща сума
(в евро)

2
1
1
Сбор от общите цени в евро:

6. Предлаганите от нас единични цени (валидни за 2018г.) за извършване доставка на резервни части и консумативи за самолет МиГ-29 по Приложение
№ 17 от Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са, както следва:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6

Наименование
Шланг за херметизация на
кабината
Спирачен пакет
Джанта 570х140
Джанта 840х290
Спирачен пакет
Субблок за ВУ-222-02УБ

Обозначение

Мярка

Количество

5.12.0604.0170.00

брой

2

КТ100-30
КТ100-10
КТ-150Е.010
КТ-150Е.020-2
ВКФ-223-01

брой
брой
брой
брой
брой

2
2
8
4
1

Единична цена
(в евро)

Обща сума
(в евро)
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Субблок за ВУ-222-02УБ
Четка за ГСР-СТ-12/40А
Четка за ПТО-1000/1500М
Четка за ПТО-1000/1500М
Магнетофон наземен СЫ1.740.014
Лампа за ИЛС-31 СУ3.350.226
Микросхема

26

Микросхема

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Операционен усилвател
Трансформатор
Трансформатор
Трансформатор
Трансформатор
Транзистор
Транзистор
Операционен усилвател
Кнопка Рация
Предпазител

ВБУ-224-01
АТ-8-01
ВПУ-225-01
ВАТТ-227-01
ВЗП-228-01
ВПТ-233-01
ВПКр-234-02
ВКТ-236-01
ВКО-268
ВКС-267
КФ-38-01
К-40-01
ВСДУ-241-01
8Е5.593.295
555.193
555.194
П-504Н
6ЛК7И
286ЕП3

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
12
12
1
2
2

286ЕП4

брой

2

153УД
ТР 154-115-400В
ТР 207-115-400В
ТР 189-115-400В
ТР 126-115-400В
2Т808А
2Т908А
140УД6А
2КР
ВП1-1 1А 250В

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

11
2
2
2
2
20
30
11
4
50
35

37

Предпазител

ВП1-1 2А 250В

брой

55

38
39

Предпазител
ВЧ приемник ВА2.027.024-03

ВП1-1 3А 250В
Н019-09

брой
брой

52
2

40

Лампа

ЛФС-П27-1000

брой

32

41

Лампа

ЛФС-ПД27-250

брой

15

42

Лента метализирана

ЛМ-35П

ролки
(по17 м)

150

КН-3

метри

7000

ПТК-29СК или
еквивалентно/и

брой

25

ПЗ-АМ
ПК-16М
ПВ-35
ПК-21М2
ПК-21ФЛ
УДП-2-1
ПК-3М-1
ТВУ-1-3Д-0,5s
ТВУ-1-3Д-1s
ПТ-8М-2
ПДО-1
НХ-10-1,5
ПП-3

комплект
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Лента изопамхром 35 мм
двойноперфорирана за ФКП-ЕУ
Спирачна парашутна система за
самолет МиГ-29

Пиросредства

14
6
18
49
6
54
14
5
8
2
7
30
90
Сбор от общите цени в евро:

7. Цените са формирани с оглед мястото и условията за изпълнение посочени в Изискванията на Възложителя и включва всички възможни разходи
свързани с изпълнението в пълен обем на дейностите по предмета на обществената поръчка.
8. Предлагаме годишно завишение на цените на услугите и доставките по предмета на поръчката за всяка следваща календарна година в размер до
………%.
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9. Предлагаме, в случай на спешна необходимост от доставка по предмета на поръчката, допълнително заплащане за срочност в размер до ……….% от
цената на доставката.
10. Декларираме, че сме съгласни с предложените в Изискванията на Възложителя условия и начини на плащане.
Забележки:
1.Посочените цени да бъдат в евро.
2. Цените да бъдат без мита и ДДС и да са формирани с оглед мястото и условията за изпълнение посочени в Изискванията на Възложителя.
3. Стойностите на представените от участника цени за летателен час и единични цени ще бъдат предмет на договаряне между комисията на Възложителя и участника в
процедурата.
4. При сключване на конкретен договор към рамковото споразумение ще бъдат спазени изискванията на българското законодателство по ДДС.
5. При констатирани аритметични грешки и разлики между посочените единични, общи и сбор от общи цени, комисията ще направи преизчисляване на общите и сбора от
общите цени на база посочените от участника единични цени в настоящото ценово предложение.

…………………………………..….
място

…………………………………..….
дата

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

............................................................
длъжност на представляващия участника
печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

КОЛИЧЕСТВО АГРЕГАТИ ЗА САМОЛЕТ МИГ-29,
НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ
И УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЗНАЧЕНИЯ СРОК НА СЛУЖБА

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Стойка основна лява
Стойка основна дясна
Стойка носова
Цилиндър-подкос носов
Цилиндър-подкос ляв
Цилиндър-подкос десен
Катапултна седалка

Обозначение
10.512.4101.3000.01.0
10.512.4101.3000.00.0
10.512.4211.3000.00.0
10.512.4202.3000.00.0
10.512.4102.3000.01.0
10.512.4102.3000.00.0
К-36ДМ серия 2

Мярка
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

Количество
10
10
10
10
10
10
13
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

ДАННИ ЗА САМОЛЕТ МИГ-29УБ С РЕГИСТРАЦИОНЕН ЗНАК 14,
НА КОЙТО Е НЕОБХОДИМО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
НА 1000+100 ЧАСА НАЛЬОТ ОТ НАЧАЛО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

1

МиГ-29УБ

14

50903018945 25.09.1990

1088.00 2287

4000

40

часове
минути

час.
мин.

2912.00 15

№

дата

нальот часове

квр 20.12.2007 610.04

години

Наработка
след
ремонт

години

ОСТАТЪЧЕН
УСТАНОВ.
И З В Ъ Р Ш Е Н пореден
техн. ресурс
междурем.
ремонт
до брак
ресурс

години

часове

години

НАЧАЛО
на
експлоатацията
часове
минути

кацания

РЕГ.ЗНАК

ТИП

№ ПО РЕД

Заводски №

Пролетяни
УСТАНОВЕН
часове, кацания
технически
От началото на ресурс
експлоатац.

477.56
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

КОЛИЧЕСТВО АГРЕГАТИ ЗА САМОЛЕТ МИГ-29, НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование

Обозначение

Мярка

Количество

Кутия на самолетните агрегати

КСА-2
УА24/3М-1
УА24/3М-2
РВ-5А
83.0254-50
БУР-20ПМ-1
БУР-20ПМ-2
БСФ-20П
БЭ
БПВ1-3
БВК-1М
ЗБН-Т
ПКУ6-3
БРН120Т5А-2С
БУС-3
1ИМ
СЧМ-1-0,45
АПД-88
13С/01
П-503Б
Алмаз-УП48
13С/02
23С/01
А-340-052

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2

Инерционен датчик
Инерционен датчик
Редуктор
Блокиращ клапан
Блок
Блок
Блок
Блок електронен (от Щ-3УМ-1)
Блок за преобразуване и изчисление
Блок за изчисление и комутация
Регистратор
Пулт за контрол и управление
Блок за регулиране на напрежението
Блок за управление и връзка
Блок
Сигнализатор на число М
Автомат за запуск на двигателя
Визирна глава АЖ3.811.026
Бордови магнетофон СЫ1.740.015
Апарат за възпроизвеждане
Електронен блок АЖ2.222.248
Блок цифрови преобразуватели АЖ3.031.012
Устройство вход-изход ЕУ3.148.010
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№ по
ред
25
26
27
28
29

Наименование

Обозначение

Мярка

Количество

Преобразувател ВА3.036.085-01
Накопител ЦФП

Н019-03-17
Н019-03-10

3
4

Синхронизатор ЦФП Ев2.084.024 -01
Индикатор на челното стъкло 6Ф2.043.040
Приемо предавател ЕУ2.000.197

Н019-03-09
ИЛС-31
ПП

брой
брой
брой
брой
брой

2
1
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

КОЛИЧЕСТВО НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА САМОЛЕТ МИГ-29,
КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ДОСТАВЕНИ
№ по
Наименование
ред

Обозначение

Мярка

Количество

1

Шланг за херметизация на кабината

5.12.0604.0170.00

брой

2

2

Спирачен пакет

КТ100-30

брой

2

3

Джанта 570х140

КТ100-10

брой

2

4

Джанта 840х290

КТ-150Е.010

брой

8

5

Спирачен пакет

КТ-150Е.020-2

брой

4

6

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВКФ-223-01

брой

1

7

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВБУ-224-01

брой

1

8

Субблок за ВУ-222-02УБ

АТ-8-01

брой

1

9

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВПУ-225-01

брой

1

Принадлежност
към
каталог
или
техническа документация
"Каталог деталей и сборочных единиц 912А"
"Каталог деталей и сборочных единиц 912А"
"Колесо
тормозное КТ100 под шину размером
570х140 Руководство по эксплуатации и
техническому обслуживанию"
"Каталог деталей и сборочных единиц 912А"
"Каталог деталей и сборочных единиц 912А"
"Каталог деталей и сборочных единиц 912А"
"Колеса тормозные КТ150Е, КТ150Е-2 под
шину размером 840х290 Руководство по
технической эксплуатации"
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБРуководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
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№ по
Наименование
ред

Обозначение

Мярка

Количество

10

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВАТТ-227-01

брой

1

11

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВЗП-228-01

брой

1

12

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВПТ-233-01

брой

1

13

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВПКр-234-02

брой

1

14

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВКТ-236-01

брой

1

15

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВКО-268

брой

1

16

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВКС-267

брой

1

17

Субблок за ВУ-222-02УБ

КФ-38-01

брой

1

18

Субблок за ВУ-222-02УБ

К-40-01

брой

1

19

Субблок за ВУ-222-02УБ

ВСДУ-241-01

брой

1

20

Четка за ГСР-СТ-12/40А

8Е5.593.295

брой

24

21

Четка за ПТО-1000/1500М

555.193

брой

12

Принадлежност
към
каталог
или
техническа документация
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
Система автоматического управления
САУ-451-02УБ Руководство по технической
эксплуатации 6С1.600.451-02РЭ
"Руководство
по
технической
эксплуатации №ГК-473А" книга 4, част 1
"Преобразуватель
ПТО-1000/1500М
Руководство по технической эксплуатации
8Е3104055РЭ"
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№ по
Наименование
ред

Обозначение

Мярка

Количество

22

Четка за ПТО-1000/1500М

555.194

брой

12

23

Магнетофон наземен СЫ1.740.014

П-504Н

брой

1

24

Лампа за ИЛС-31 СУ3.350.226

6ЛК7И

брой

2

25

Микросхема

286ЕП3

брой

2

26

Микросхема

286ЕП4

брой

2

27

Операционен усилвател

153УД

брой

11

28

Трансформатор

ТР 154-115-400В

брой

2

29

Трансформатор

ТР 207-115-400В

брой

2

30

Трансформатор

ТР 189-115-400В

брой

2

31

Трансформатор

ТР 126-115-400В

брой

2

32

Транзистор

2Т808А

брой

20

33

Транзистор

2Т908А

брой

30

34

Операционен усилвател

140УД6А

брой

11

35

Кнопка Рация

2КР

брой

4

36

Предпазител

ВП1-1 1А 250В

брой

50

Принадлежност
към
каталог
или
техническа документация
"Преобразуватель
ПТО-1000/1500М
Руководство по технической эксплуатации
8Е3104055РЭ"
П-503-Б Руководство по технической
экспуатации СЫ 1,740,015 РЭ
"СЕИ-31Руководство
по
технической
эксплуатации
6Ф1.623.007"
(6Ф2.043.037Э3)
"СЕИ-31Руководство
по
технической
эксплуатации
6Ф1.623.007"
(6Ф2.043.037Э3)
"СЕИ-31Руководство
по
технической
эксплуатации
6Ф1.623.007"
(6Ф2.043.037Э3)
"23С
Руководство
по
технической
эксплуатации 1.374.012 РЭ1"
"23С
Руководство
по
технической
эксплуатации 1.374.012 РЭ1"
"23С
Руководство
по
технической
эксплуатации 1.374.012 РЭ1"
"23С
Руководство
по
технической
эксплуатации 1.374.012 РЭ1"
"23С
Руководство
по
технической
эксплуатации 1.374.012 РЭ1"
ИЗДЕЛИЕ Ц100.02
Руководство
по
технической экспуатации ОЯ2.087.091 ПЭ3
ИЗДЕЛИЕ Ц100.02
Руководство
по
технической экспуатации ОЯ2.087.091 ПЭ3
"23С
Руководство
по
технической
эксплуатации 1.374.012 РЭ1"
"Каталог деталей и сборочных единиц 912А"
"Руководство
по
технической
эксплуатации №ГК-473А" книга 3, част 1,
папка 3
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№ по
Наименование
ред

Обозначение

Мярка

Количество

37

Предпазител

ВП1-1 2А 250В

брой

55

38

Предпазител

ВП1-1 3А 250В

брой

52

39

ВЧ приемник ВА2.027.024-03

Н019-09

брой

2

40

Лампа

ЛФС-П27-1000

брой

32

41

Лампа

ЛФС-ПД27-250

брой

15

42

Лента метализирана

ЛМ-35П

ролки
(по17 м)

150

43

Лента
изопамхром
35
двойноперфорирана за ФКП-ЕУ

КН-3

метри

7000

"ФКП-ЕУ Руководство по
эксплуатации 37.58.081 РЭ"

технической

44

Спирачна парашутна система за самолет ПТК-29СК
МиГ-29
еквивалентно/и

брой

25

"Руководство
по
эксплуатации №ГК-473А"

технической

комплект
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

14
6
18
49
6
54
14
5
8

45
46
47
48
49
50
51
52
53

Пиросредства

мм

ПЗ-АМ
ПК-16М
ПВ-35
ПК-21М2
ПК-21ФЛ
УДП-2-1
ПК-3М-1
ТВУ-1-3Д-0,5s
ТВУ-1-3Д-1s

или

Принадлежност
към
каталог
или
техническа документация
"Руководство
по
технической
эксплуатации №ГК-473А" книга 3, част 1,
папка 3
"Руководство
по
технической
эксплуатации №ГК-473А" книга 3, част 1,
папка 3
ИЗДЕЛИЕ Н019Э ВА1.005.039-03 АЛЬБОМ
Эксплуатационных документов Альбом
№10 БЛОК Н019-09ЭА
"Каталог деталей и сборочных единиц 912А"
"Каталог деталей и сборочных единиц 912А"
Бортовая
обобщенная
система
встроенного контроля и предупреждения
екипажа ЭКРАН-03МЭ Руководство по
технической эксплуатации 8И1.570.07212РЭ
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№ по
Наименование
ред
54
55
56
57

Обозначение

Мярка

Количество

ПТ-8М-2
ПДО-1
НХ-10-1,5
ПП-3

брой
брой
брой
брой

2
7
30
90

Принадлежност
към
каталог
техническа документация

или
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
№ УД-03-____ / ___ . ___ . 2017г.
Министерство на отбраната на Република България, 1039 г. София, ул. Дякон Игнатий, 3,
данъчен номер 1220034255, БУЛСТАТ 000695324, представлявано от Министъра на отбраната
Красимир Каракачанов, наричано по- нататък “Възложител” от една страна и
Акционерно Дружество „Руска самолетостроителна корпорация „МиГ”, 125284, г. Москва,
Руска Федерация, 1-й Боткинский проезд, 7, в лицето на Генералния директор Илья Сергеевич
Тарасенко, действащ на основа на Устава наричано по-нататък "Изпълнител", от друга страна
по-долу в текста също наричани разделно и/или заедно Страна и/или Страни,
на основание Решение № ………………….. на министъра на отбраната на Република България за
избор наизпълнител на обществена поръчка по реда на чл.164 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП),
сключи настоящото рамково споразумение за следното:
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целта на настоящето рамково споразумение, ако в контекста му не е предвидено друго, ще
се използват следните определения:
«Възложител» означава: Министерство на отбраната на Република България, наричано по-нататък в
текста «МО РБ»;
«Изпълнител» означава: Акционерно Дружество «Руска самолетостроителна корпорация «МиГ»,
наричано по-нататък в текста АО «РСК «МиГ», Руската Федерация, по-нататък в текста «РФ»
регистрирано и действащо съгласно законодателството на Руската Федерация;
«Рамково споразумение» означава: настоящето рамково споразумение №УД-12-…..........................., понататък в текста «Споразумение»;
«Договор» означава: всеки писмен договор към Споразумението, подписан между Страните в течение
на срока на действие на Споразумението;
«Допълнително споразумение» означава: всяко писмено споразумение към Договора, подписано
между Страните в течение на срока на действие на Договора.
«Самолети» означава: самолети от типа МиГ-29 (12 (дванадесет) броя самолети МиГ-29А и 3 (три) броя
самолети МиГ-29УБ.), от състава на Военно-въздушните сили на РБ, по-нататък в текста „ВВС РБ” и
принадлежащи на МО РБ;
«Имущество» означава: доставяното по Договорите в рамките на Споразумението авиационнотехническо имущество (комплектуващи изделия за Самолети, двигатели, кутии за самолетните
агрегати КСА-2, средства за наземен контрол, прибори с общо назначение, контролно-проверочна
апаратура, средства за наземно осигуряване, снаряжение за летците, снемаемо оборудване, средства
за обучение) и резервни части (за Самолети, двигатели, средства за наземен контрол, контролнопроверочна апаратура, средства за наземно осигуряване, снемаемо оборудване), инструмент,
разходни и гориво-смазочни материали и друго имущество, необходимо за експлотацията и
обслужването на доставените по-рано Самолети на РБ, както и въоръжение за тях (авиационни
управляеми ракети (АУР), 30 мм авиационни патрони и пиротехнически изделия);
«Услуги» означава: предоставяните по Договори услуги за техническо съдействие в експлоатацията на
Самолетите, а именно: изследване на техническото състояние на Самолетите (при необходимост),
ремонт на Имущество в РФ или РБ, възстановяване, командировка на специалисти на Изпълнителя,
консултация и обучение на специалисти на Възложителя, а също изпълнение на други необходими
работи в съгласувани в Договорите обеми;
«Документация» означава: доставяната по Договори експлоатациона и ремонтна документация и
измененията към нея, изменения към действащата експлоатационна документация, документация за
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изпълнение на контролно-възстановителни работи, регламенти за техническо обслужване, бюлетини и
технические задания, програмно осигуряване, албуми, каталози, необходими при експлоатацията на
Самолетите, на хартиен и/или електронен носител на руски език.
«Специалисти» означава: технически специалисти и летци на Изпълнителя, командировани към
Възложителя по Договори за изпълнение наУслуги;
«Заявка» означава: официално писмено заявление за доставка на Имущество/Документация и/или
оказване на Услуги по Договор изпратено от Възложителя на адреса на Изпълнителя;
«Спомагателни Средства» означава: оборудване, инструмент, техническа документация и др., които са
собственост на Изпълнителя, внесени от Изпълнителя за изпълнение на Услуги и подлежащи на
връщане в РФ след завършване изпълнението на Услугите или могат да бъдат придобити от
Възложителя чрез сключване на Договор между Страните;
«FCA- франко превозвача, летище, пункт за изпращане, РБ», «DAP – Доставено (уговорено място в
местоназначение)», са търговски термини, използвани в съответствие с Международните Правила за
тълкуване на търговските термини «Инкотермс-2010» (Публикация на Международната търговска
палата № 715);
Заглавията на Главите се използват единствено за удобство и не следва да оказват влияние върху
тълкуването на Главите.
Думите в единствено число имат същото значение в множествено число и обратно там, където това се
изисква от контекста.
За целите на Споразумението терминът «един месец» се счита еквивалентен на 30 (тридесет)
календарни дни.
ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
2. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема при условията на това Рамково споразумение
за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца да извърши срещу възнаграждение Интегрирана логистична
поддръжка (ИЛП) на 12 (дванадесет) броя самолети МиГ-29А и 3 (три) броя самолети МиГ-29УБ.
Интегрираната логистична поддръжка включва:
2.1. Възстановяване на летателната годност на Самолетите и осигуряване на не по-малко от
50% остатъчен междуремонтен ресурс на оборудването от комплектацията на самолетите.
2.2. Осигуряване на общ годишен нальот не по-малко от 1450 часа (1000 часа на 12 бр. МиГ-29А
и 450 часа на 3 бр. МиГ-29УБ) срещу заплащане на фиксирана цена за един летателен час.
2.2.1. Общият годишен нальот по т.2.2. ще е пропорционален на броя самолети, които към
даден момент са обект на конкретен договор към рамковото споразумение, с предмет осигуряване на
наьот срещу заплащане на фиксирана цена за летателен час.
2.2.2. Изпълнителят трябва да поддържа в непрекъсната летателна годност не по-малко от
66.6% от Самолетите, които към даден момент са обект на конкретен договор към рамковото
споразумение, с предмет осигуряване на наьот срещу заплащане на фиксирана цена за летателен час.
2.3. Дейностите по т.2.1. и т.2.2. се осъществяват чрез извършване на услуги и доставки за
Самолетите, които включват:
2.3.1. Предоставяне на услуги:
2.3.1.1. Планови и непланови ремонти (капитални/основни/средни ремонти) на агрегати и
оборудване от комплектацията на Самолетите.
2.3.1.2. Провеждане на теоретични и практически курсове за обучение на инженернотехнически състав (ИТС) от военно формирование 28000-Граф Игнатиево при въведени промени в
комплектацията и/или регламента за техническо обслужване, инструкциите за експлоатация,
технологичните карти и др.
2.3.1.3. Обучение на авиационен инженерно-технически състав от военно формирование
28000-Граф Игнатиево за изпълнение на 1000+100 часови контролно-възстановителни работи.
2.3.1.4. Оказване на техническа помощ в района на експлоатация на АТ (включително в райони
извън територията на Р България) за отстраняване на откази, неизправности и дефекти, свързани с
осигуряване на летателната годност на същата, при изпълнение на сервизни бюлетини и извършване
на контролно-възстановителни работи.
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2.3.1.5. Ремонт или замяна (в случай на неремонтопригодност) на средства за наземно
обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), контролно-проверовъчна апаратура
(КПА) и специализиран инструмент, свързани с експлоатацията на Самолетите.
2.3.1.6. Проверка и калибриране на КИА свързана с експлоатацията на Самолетите.
2.3.2. Извършване на доставки:
2.3.2.1. Планови и непланови доставки на резервни части от комплектацията на самолета и
консумативи.
2.3.2.2. Доставка на резервни части, инструмент, консумативи и разходни материали за
изпълнение на 100 ч Регламентни работи (РР), 200 ч РР и 1000+100 часови контролно-възстановителни
работи, дейности по бюлетини и технически задания.
2.3.2.3. Доставка (при възникнала необходимост) на самолетно наземно оборудване (СНО),
контролно-измервателна апаратура (КИА), контролно–проверовъчна (КПА) и специализиран
инструмент, съгласно актуалната каталожна документация на Производителя.
2.3.2.4. Доставка на актуализирана техническа документация за самолет МиГ-29.
2.3.2.5. Доставка на пиросредства за осигуряване на експлоатацията на Самолетите.
2.4. Освен дейностите посочени в т. 2.1. и т.2.2. ИЛП включва:
2.4.1. Извършване на услуги:
2.4.1.1. Увеличаване сроковете на служба и ресурса на оборудването от комплектацията на
Самолетите.
2.4.1.2. Планови и непланови ремонти (капитални/основни/средни ремонти) на двигатели РД33, сер.2 и техните агрегати и кутии на самолетните агрегати КСА-2 и техните агрегати.
2.4.2. Извършване на Доставки на:
2.4.2.1. Двигатели РД-33 сер.2 и кутии на самолетните агрегати КСА-2 – съгласно изискванията
посочени в Техническа спецификация ТС Л 66.2764.17-УВО;
2.4.2.2. Агрегати с ограничен ресурс, резервни части и консумативи;
2.4.2.3. Авиационни управляеми ракети (АУР):
2.4.2.3.1 С пасивна топлинна глава за самонасочване, изделие 62МК или еквивалентно/и.
2.4.2.3.2. С пасивна топлинна глава за самонасочване, изделие 72Э или еквивалентно/и.
2.4.2.3.3. С полуактивна радиолокационна глава за самонасочване, изделие 470-1 или
еквивалентно/и.
2.4.2.4. 30 mm авиационни патрони с бронебойно-разривен (БР), осколочно-фугасно
запалителен (ОФЗ) и бронебойно-трасираш (БТ) снаряд за оръдие ГШ-30-1.
2.5. Номенклатурите, количеството, цените, сроковете и условията на доставка и/или
конкретните видове предоставяни Услуги и цените им по т.2.4. ще се съгласуват между Страните, и ще
се оформят в Договори, на основание на Заявки на Възложителя в зависимост от възможностите на
Изпълнителя.
2.6. Доставката на Имущество, Документация и предоставяне на Услуги ще се изпълнява в
рамките на конкретните финансови възможности на Възложителя в съответната бюджетна година за
периода на действие на Споразумението.
2.7. Възложителят, при отсътствие на финансови възможности, има право да не сключва
Договор, без заплащане от негова Страна на каквито и да било компенсации.
2.8. Възложителят приема доставеното от Изпълнителя Имущество, Документация и/или
предоставените Услуги и заплаща тяхната цена в съответствие с реда и цените, посочени в съответните
Договори.
ГЛАВА 3. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
3.1. Настоящето рамково споразумение се сключва за срок 48 (четиридесет и осем) месеца,
считано от датата на неговото подписване от Страните.
3.2.Сроковете за изпълнение на доставки на Имущество, Документации и предоставяне на
услуги по Договорите ще се съгласуват между Страните при подписване на Договорите.
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3.3. Доставката на имущества и/или Документация от Изпълнителя по Договорите ще се
извършва при условия DАP – военно формирование «Граф Игнатиево» в РБ.
3.5. Имуществото за предоставяне на Услуги ще се предава на Изпълнителя при условия FCAвоенно формирование «Граф Игнатиево» в РБ.
Връщането на Имущество, след предоставяне на Услуги ще се извършва при условия DАP(София/Пловдив), с включен транспорт до военно формирование «Граф Игнатиево», в РБ.
ГЛАВА 4. РЕД ЗА ОФОРМЯНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКИТЕ
4.1.Заявките за Доставка на Имущество/Документация и/или на извършване на конкретни
видове Услуги се оформят от Възложителя на руски език, в съответствие с образците, посочени в
Приложения №4 и/или №5 към Споразумението.
Заявки за доставка по номенклатури от Имущество за Самолетите ще се оформят отделно за
всяка модификация на Самолетите съгласно „Каталог на детайлите и комплектуващи артикули за
изделие 9-12А” и „Типов списък на резервни части ТПЗЧ № 67 50 00 за изд. 9-51А”.
4.2. Заявки, оформени с нарушение на образците, посочени в Приложения №5 или №6 към
Споразумението, могат да бъдат приети за разглеждане от Изпълнителя след получаване на
необходимите уточнения от Възложителя.
4.3.Подписаните от Възложителя или от упълномощено от него лице, Заявки следва да се
предават на Изпълнителя в оригинал. С цел съкращаване на сроковете за изпълнение на Заявката се
допуска нейното предварително изпращане по факс, но за дата на получаване на заявката ще се счита
датата на получаване на оригинала на Заявката от Изпълнителя в г. Москва, РФ, а в случаите, когато се
изискват каквито и да било уточнения – датата на получаване от Изпълнителя на необходимата
уточняваща информация от Възложителя.
4.4. Заявки, съдържащи повече от 100 позиции, ще се предават от Възложителя на Изпълнителя
в писменна форма с приложена информация във формат MS Word или MS Excel - на електронен
носител.
4.5.Възложителят, не по-късно от 15 ноември на текущата година, ще изпраща на Изпълнителя
заявки с посочено по номенклатура и количество необходимо Имущество за доставка, а също и на
предоставяните Услуги, за следващата календарна година.
4.6. Изпълнителят, не по-късно от 15 февруари на следващата година, след получаване на
заявката от Възложителя, предоставя ценово предложение съдържащо номенклатурите и
количеството по получената заявка с посочени валидни цени за следващата календарна година.
4.7. Текущите Заявки (изпратени след сроковете посочени в т.4.5. на текущата година и не покъсно от 15 юли на следващата календарна година) изпращани от Възложителя към Изпълнителя,
подлежат на разглеждане и Изпълнителя в срок до 2 (два) месеца представя на Възложителя ценово
предложение (с ограничен срок на валидност). При наличие на финансови средства при Възложителя,
Страните ще подпишат договор по гореуказаната Заявка.
4.8. Доставки на имущество:
Ценовото предложение на Изпълнителя включва цената на Имуществото при условие за
доставка DAP(София/Пловдив), с включено транспортиране до военно формирование „Граф
Игнатиево”, без данъци, мита и такси, които на територията на РБ се заплащат от Възложителя.
4.9. Предоставяне на услуги:
Ценовото предложение на Изпълнителя включва срокa на изпълнениe на Услугите от датата на
вноса на Имуществото в РФ, цените на Услугите са при следните условия:
- Имуществото - обект на предоставяне на Услуги се предава при условия FCA - военно
формирование „Граф Игнатиево”.
- връщане на имуществата след предоставяне на Услуги се извършва при условия DАP(София/Пловдив) и транспорт до военно формирование „Граф Игнатиево”, без данъци, мита и такси,
които на територията на РБ се заплащат от Възложителя.
4.10. В случай на спешна необходимост от доставка за Самолетите, Изпълнителят изпраща
Заявка в съответствие с т.4.1 на Споразумението с гриф „Срочна”.
50

4.11. Изпълнителят след обработка на Заявката с гриф „Срочна” изпраща на Възложителя в
течение на 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаването на съответните разрешителни
документи за работа по Заявката своята оферта към Възложителя във вид на проекто-договор.
4.12. Страните подписват Договори, оформени по Заявки с гриф „Срочна” не по-късно от 10
(десет) календарни дни считано от датата на предаване на проекто-договора на Възложителя. В
случай, че Договора не бъде подписан в посочените срокове, Страните съгласуват нови срокове и
условия за подписване на Договора или анулират Заявката.
4.13. При осъществявяне от Изпълнителя на Доставки по Заявка с гриф „Срочна” Възложителя
ще извърши допълнително заплащане за срочност:
Срок на доставка - До четири месеца
Допълнително заплащане за срочност - до ………… %
ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ИМУЩЕСТВО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Доставка на имущество и/или документация от Изпълнителя, по Договори в рамките на
настоящото Споразумението се извършва при условие на доставка DАP (София/Пловдив) с включен
транспорт до военно формирование „Граф Игнатиево”, без дължимите данъци, мита и такси, които на
територията на РБ се заплащат от Възложителя.
5.2. За дата на доставката се приема датата на подписване между Страните или от
упълномощени от тях лица на Протокол за приемане-предаване на Имущество/Документация
(Приложение № 1 към Споразумението).
5.3 Изпълнителят предварително информира Възложителя за възможните срокове за доставка
и приемане на Имуществото.
5.4. Имуществото и\или Документацията се приемат за доставени от Изпълнителя и приети от
Възложителя по количество и позиции в съответствие с подписания между Страните Протокол за
приемане-предаване на Имуществото/Самолета. (Приложение №1 (№2 за Самолета) към
Споразумението);
5.4.1. Правото на собственост върху Имуществото и/или Документацията, а също и рисковете за
неговата загуба преминават върху Възложтеля от датата на подписване на Протокола за приемане–
предаване на Имуществото/ Документацията (Приложение №1 към Споразумението).
5.5 При доставка на Имущество по Договор от Изпълнителя се представят следните документи:
- Сертификат за качество, издаден от органа за контрол на качеството на Изпълнителя и
оформен в съотвествие с образец, посочен в Приложение № 6 към Споразумението;
- Сертификат за произход издаден от Изпълнителя и оформен в съответствие с образеца
Приложение № 7 към Споразумението.
- Индивидуален формуляр и/или технически паспорт издаден от производителя (при наличие).
Във формулярите/паспортите на доставяните имущества да са отбелязани общия технически ресурс
при съхранение и техническия ресурс след монтаж на Самолета;
- Гаранционна карта, издадена Изпълнителя и оформена в съотвествие с образец Приложение
№ 8 към Споразумението;
- Сертификат за съответствие издаден от Изпълнителя и оформен в съответствие с образеца
Приложение № 9 към Споразумението.
5.6. Разрешава се частична (по отношение на договореното количество) или предсрочна
доставка.
5.7. Изпълнителят доставя на Възложителя заедно с Имуществото и техническата
документация, влизаща в комплекта на доставката.
5.8. Нормативно-техническата документация, към която съществуват препратки в
Документацията, изпратена заедно с подлежащото на доставяне Имущество, не се предава на
Възложителя.
5.9. Документацията ще бъде доставяна на Възложителя на руски език.
5.10. Доставките по Договор се осъществяват от Изпълнителя само при изпълнение на
условията, указани в Глава 8 на настоящото Споразумение.
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ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
6.1 Предаването на Имущество – обект на предоствяне на Услуги по Договори се извършва на
условия FCA във военно формирование „Граф Игнатиево”.
6.2 Връщане на Имуществото след предоставяне на Услуги по Договори се извършва при
условия DАP - (София/Пловдив) транспортирана до военно формирование „Граф Игнатиево” без
дължимите данъци, мита и такси, които на територията на РБ се заплащат от Възложителя.
6.3. В стойността на Услугите Изпълнителят включва ремонт (при необходимост изследване) на
Имуществото, неговата опаковка след ремонта, маркировка, транспортиране и застраховка (при
условия, че се застрахова) до военно формирование „Граф Игнатиево”, в РБ.
6.4. Възложителят предоставя Имуществото - обект на предоставяне на Услуги в подходяща
опаковка.
6.5. В случай на постъпване при Изпълнителя на Имущество - обект на предоставяне на Услуги в
неподходяща (повредена) опаковка, условията за доставка (ремонт) на опаковката ще се съгласуват в
отделен Договор.
6.6. За извършване от изпълнителя на митническите процедури, Възложителят в срок до 10
(десет) календарни дни от датата на подписване на Договор за предоставяне на Услуги с Имущество в
РФ ще предаде на Изпълнителя проформа–фактура (Приложение № 10 към Споразумението).
В проформа–фактурата ще бъде посочена остатъчната стойност на Имуществото, изпращано в
РФ за изпълнение на Услуги, заводските номера и количеството.
6.7. Имуществото - обект на предоставяне на Услуги, трябва да бъде в състояние, пригодно за
предоставяне на Услугите, да има достатъчен запас на назначен ресурс (срок на служба), да е
консервирано съгласно изискванията на техническата документация, в опаковка изключваща
повреждане на имуществото при транспортиране и окомплектовано с изделията, влизащи в комплекта
на доставка.
6.8. Заедно с Имуществото се изпращат паспорта или формуляра със задължително попълнени
всички съответни раздели, в това число с указана информация за общата наработка на Имуществото,
наработката след последния ремонт, количеството на ремонтите, а също и за изпълнените
регламентни работи.
6.9. Ако в процеса на предоставяне на Услуги бъде установено, че съставните части на
Имуществото са постъпили неокомплектовани, повредени и/или непригодни за изпълнение на
Услугата, то Изпълнителя, при възможност и след съгласуване с Възложителя, ще постави
отсъстващите или замени непригодните/повредени детайли, възли и агрегати. При това Възложителя
ще заплати на Изпълнителя стойността на новопоставените или заменени детайли, възли и агрегати
допълнително над общата стойност за изпълнение на Услугите по Договора, по който са постъпили
повредените съставни части на Имуществата. Посочените допълнителни разходи се заплащат от
Възложителя по отделен Договор, който Възложителят ще подпише не по-късно от един месец от
датата на неговото предоставяне.
6.10. В случай на неремонтнопригодност на Имуществото и/или на някои детайли, възли,
агрегати от комплектуващите го системи, и/или постъпване на Имущества без попълнени формуляри,
и/или паспорти, и/или без включените в комплектацията изделия, влизащи в комплекта на доставка
на Имуществата, Изпълнителят писмено уведомява за това Възложителя до един месец от датата на
постъпване на Имуществото при него.
6.11. Имуществата или детайлите, възлите, агрегатите от комплектуващите системи неприети
за предоставяне на Услуги, а също и демонтираните в процеса на предоставяне на Услуги съгласно т.
6.7 ще се връщат на Възложителя, ако той не се разпореди с посоченото Имущество и/или детайли,
възли, агрегати от комплектуващите системи по друг начин, в течение на два месеца от датата на
получаване на уведомление от Изпълнителя за невъзможността за предоставяне на Услугата.
6.12. Всички фактически извършени разходи, свързани с получаването, дефектацията на такова
Имущество (по т.т. 6.10, 6.11) неговото сглобяване, опаковка, съхранение, връщане на Възложителя,
включително разходите за оформяне на неговия внос и износ, се заплащат от Възложителя по отделен
Договор на основание представена от Изпълнителя фактура за обема на предоставени Услуги с
приложени Акт за предоставяне на Услугата и акт за ремонтнопригодност.
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6.13. Имуществото с ограничен ресурс (срок на служба) се връща на Възложителя с оставащия
му неизползван назначен ресурс (срок на служба).
6.14. Ако настъпването на горните условия доведе до забавяне в изпълнението на Договора, то
общия срок за предоставяне на Услугата за които се отнасят горепосочените условия се удължава с
времето на тази забава.
6.15.В случай, че на Имуществото на Възложителя е монтирано оборудване на трети страни, то
Възложителят съобщава за това на Изпълнителя. Оборудването на трети страни не влиза в сферата на
Споразумението и Услуги по него не се предоставят.
6.16. Услугите за ремонт на Имущество се извършват от Изпълнителя в обем и в съответствие с
ремонтната документация действаща в РФ.
6.17. За дата на предоставяне на Услуги ще се счита датата на подписване от Страните или от
упълномощени от тях лица Протокол за предоставени на Услуги, оформен съгласно образец
Приложение № 3 към Споразумението.
6.18. За предоставяне на Услуги Изпълнителят прави съответния запис на руски език във
формулярите, паспортите или етикетките на Имуществото.
6.19. Правото на собственост върху Имуществото остава на Възложителя за целия период на
предоставяне на Услугите.
6.20. Предоставяне на Услуги в съответствиe с Глава 6 на Споразумението се извършва от
Изпълнителя ако са изпълнени условията Глава 8 на Споразумението за съответния Договор.
6.21. При доставка на Имущества след предоставяне на Услуги по Договор, Изпълнителят
прилага следните документи:
- Сертификат за качество (Приложение №6 към Споразумението
- фомуляр и/или технически паспорт;
- Гаранцонна карта (Приложение №8 към Споразумението);
- Сертификат за съответствие (Приложение №9 към Споразумението).
ГЛАВА 7. ЦЕНИ НА ДОГОВОРИТЕ
7.1. Цената за един летателен час за изпълнение на дейностите по т.2.2, валидна за целия срок
на Споразумението, осигуряваща общ годишен нальот – не по-малко от 1450 часа (1000 часа на 12
броя МиГ-29А и 450 часа на 3 броя МиГ-29УБ) е в размер на………………………(изписва се с цифри и с
думи) евро.
7.2. Цената за един летателен час за изпълнение на дейностите по т.2.2, валидна за целия срок
на Споразумението, за всеки пролетян летателен час над предвидените 1450 часа е в размер
на………………………(изписва се с цифри и с думи) евро.
7.3. Цените за доставяното от Изпълнителя по Договори към Споразумението Имущество и
Документация ще се формират в Евро, при условия на доставката DАP, до военно формирование „Граф
Игнатиево” с включени стойности на опаковката и маркировката и с отчитане на транспортирането.
Всички данъци, мита и такси за Доставка на Имущество и Документация по Договорите на
територията на РБ се заплащат от Възложителя.
7.4. За опасни товари и ГСМ стойността на опаковката, опаковането и маркировката се посочва
отделно в зависимост от заявеното количество и подлежи на съгласуване при обсъждането на
Договора.
7.5. Цените на предоставяните Услуги (на Имущество) от Изпълнителя по Договорите, ще се
формират в Евро в съотвествие с т. 4.9 на Споразумението и включват стойността за опаковане и
маркировка, с отчитане на транспортирането. Всички данъци, мита и такси при връщането на
Имущество, след предоставяне на Услуги по Договори, на териториятя на РБ се заплащат от
Възложителя.
7.6. В случай, че Възложителя не разполага с опаковка, Страните съгласуват стойността й в
Договора.
7.7. Цените за предоставяните Услуги, свързани с командироване на Специалисти на
Изпълнителя по Договорите се определят в Евро и се посочват отделно в ценовото предложение.
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7.8. Единичните цени на Имущество, Документация и предоставяне на Услуги в съответствие
със Споразумението, се считат за окончателни в рамките на всеки подписан от Страните Договор.
7.9. Единичните цени на Имущество, Документация и предоставяне на Услуги за втората,
третата и четвъртата календарна година от изпълнението на Споразумението ще се определят като се
отчитат определените единични цени в подписания първи конкретен Договор с отчитане на процента
на завишение, договорен между Страните.
Изпълнителят обезпечава приложението на тези цени в течение на цялата текущата
календарна година, за която са посочени.
Единични цени в подписания първи конкретен Договор се явяват ценоразпис (база) за
формиране на цените за срока на действие на Споразумението.
7.10. Процентът на завишение на цените се уточнява ежегодно от Страните в края на текущата
година, преди формирането на цените за следващата година, посредством преговори, ще се фиксира
от Страните чрез договорни документи и няма да надхвърля ……% годишно. Конкретните срокове и
мястото за провеждане на преговорите се съгласуват в работен порядък.
7.11. Цената на новозаявено Имущество, невключено в ценоразписа на цените (т.7.9 на
Споразумението), ще се предоставя в ценово предложение на Изпълнителя (т.4.6, т.4.7 и т.4.8 от
Споразумението) по Заявка на Възложителя.
7.12. Крайната цена на новозаявеното Имущество се определя на основание на ценовото
предложение на Изпълнителя и подлежи на договаряне между страните при сключване на Договор.
ГЛАВА 8. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
8.1. Всички плащания по Договорите се осъществяват от Възложителя в полза на Изпълнителя в
Евро.
8.2. Начинът на плащане по Договор може да бъде един или комбинация от следните:
8.2.1. Плащания за доставено Имущество или предоставени Услуги се извършва от
Възложителя в полза на Изпълнителя посредством банков превод на името и по сметката на
Изпълнителя в срок до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаване от Възложителя на
оригинална фактура с приложен един от изброените по-долу документи:
- Протокол за приемане-предаване на Имущество/Самолет, подписан от представител на
Изпълнителя и на военното формирование краен получател (Приложение №№ 1/2 към
Споразумението - за доставено Имущество или изпълнение на Услуги на Самолет) – 1 оригинал;
- Протокол за предоставени Услуги, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение № 3 към Споразумението) – 1 оригинал.
8.2.2. С годишни акредитиви - неотменяеми, документарни, делими, непрехвърляеми, със срок
на валидност - срокът на изпълнение на конкретния договор плюс 30 (тридесет) календарни дни, но не
покъсно от 15 декември на съответната година.
8.2.2.1. Акредитивът е усвоим след изпълнение на услугата и/или доставката и представяне в
банката на следните документи:
1. Фактура – 3 (три) оригинала.
2. Един от долуизброените документи:
- Протокол за приемане-предаване на Имущество/Самолет, подписан от представител на
Изпълнителя и на военното формирование краен получател (Приложение №№ 1/2 към
Споразумението - за доставено Имущество или изпълнение на Услуги на Самолет) – 1 оригинал;
- Протокол за предоставени Услуги, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение № 3 към Споразумението) – 1 оригинал.
8.2.2.2. Условията за откриването и усвояването на акредитива се уточняват между Страните по
време на договарянето преди подписване на Договора.
8.2.2.3. Всяка от Страните поема за своя сметка банковите разноски по обслужване на
акредитива на обслужваща я банка.
8.2.2.4. Акредитивът се подчинява на „Унифицирани правила и обичаи за документарния
акредитив” съгласно последната редакция.
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8.2.3 Авансово плащане от Възложителя към Изпълнителя в размер на до 100 (сто) процента от
стойността на Договорите, чрез банков превод в срок до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на
подписване на Договорите и след получаване от Възложителя на оригинална фактура за стойноста на
авансовото плащане и оригинал на неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане
или застрахователна полица, която обезпечава авансовото плащане чрез покритие на отговорността на
изпълнителя, в размер на 100% от стойността на аванса с валидност 30 /тридесет/ дни след
извършване на всички услуги и доставки по Договора.
8.2.3.1. Текстът на банковата гаранция и застрахователната полица се съгласуват между
Страните в хода на преговорите по Договора.
8.2.3.2. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка, установена извън
територията на Р България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от българска или
международна банка, регистрирана на територията на Република България.
8.2.3.3. Изискванията към застрахователната полица, която обезпечава авансовото плащане са
съгласно Приложение № 16 към Споразумението.
8.2.3.4. В условията на гаранцията за авансовото плащане ще бъде предвидено редуциране на
нейната стойност със стойността на доставеното Имущество/ предоставените Услуги или
пропорционална на сумата на доставеното Имущество/ предоставените Услуги.
8.2.3.5. Редуцирането (намаляване) на сумата ще се извършва след представяне на един от
долупосочените документи:
- Протокол за приемане-предаване, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение №№ 1/2 към Споразумението) - за доставено
Имущество или изпълнение на Услуги на Самолет – 1 оригинал.
- Протокол за предоставени Услуги, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение №3 към Споразумението) – 1 оригинал.
8.3. Възложителят определя начина на плащане и размера на акредитива и авансовото
плащане във всеки конкретен договор.
8.4. Всички банкови разходи, свързани с преводи на плащания на територията на РБ се
заплащат от Възложителя, а извън територията на РБ от Изпълнителя.
8.5. Ако някои от представените документи (банкова гаранция, застраховка) са на чужд език,
изпълнителят е длъжен да осигури техния превод на български език.
8.6. Заплащането за доставеното Имущество и/или Документация, и/или оказаните Услуги, се
извършва от Възложителя в съответствие с условията и по реда на съгласуваното в настоящото
Споразумение и Договорите към него.
8.7. Общата стойност на всички договори, които ще бъдат сключвани към настоящото рамково
споразумение, в рамките на неговия срок за изпълнение, ще бъде в размер до 20 963 000 (двадесет
милиона деветстотин шестдесет и три хиляди) евро без ДДС. При възникнала необходимост и при
приет с решение на Министерския съвет на Република България проект за инвестиционен разход,
Възложителят има право да сключва конкретни договори към рамковото споразумение, в рамките на
неговия срок за изпълнение, с обща стойност до максималния размер на обществената поръчка от 41
565 175 (четиридесет и един милиона петстотин шестдесет и пет хиляди сто седемдесет и пет) евро
без ДДС, като за тази цел ще бъде сключено допълнително споразумение към настоящото рамковото
споразумение.
ГЛАВА 9. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР
9.1. Като гаранция за изпълнение на задълженията по конкретните договори, подписани на
основание настоящото Споразумение, Изпълнителят представя към момента на тяхното подписване
гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на конкретния договор без ДДС. Срокът на
валидност на гаранцията е не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за
изпълнение на задълженията по договора, в т.ч. и гаранционните задължения по извършените услуги
и/или доставки (само при представена гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова
гаранция/ застрахователна полица).
9.2. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение на задълженията по
договора, която може да бъде в една от следните форми:
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9.2.1. Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на
отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1 IBAN:
BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01.
9.2.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал.
9.2.3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя – оригинал.
9.3. Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на
задълженията на Изпълнителя по конкретния договор.
9.4 Сумата по гаранциите за изпълнение/застрахователните суми се усвояват/изплащат изцяло
или частично в случай на пълно или частично неизпълнение на задължения по конкретния договор, в
съответствие с клаузите на договора. При забава в изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен
да удължава банковите гаранции/застрахователните полици със срок не по-малък от 30 (тридесет)
календарни дни след крайния срок за приключване на изпълнението на задълженията по договора
при отчитане на забавата. (само при представена гаранция за изпълнение на договора под формата на
банкова гаранция/застрахователна полица).
9.5. В условията на гаранцията за изпълнение ще бъде предвидено редуциране на нейната
стойност с 95% от пропорционалната сумата на доставеното Имущество/предоставените Услуги след
представяне на един от долупосочените документи:
- Протокол за приемане-предаване, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение №№ 1/2 към Споразумението) - за доставено
Имущество или изпълнение на Услуги на Самолет – 1 оригинал.
- Протокол за предоставени Услуги, подписан от представител на Изпълнителя и на военното
формирование краен получател (Приложение №3 към Споразумението) – 1 оригинал.
9.6. Възложителят освобождава горепосочената гаранция за всеки конкретен договор, както
следва:
9.6.1. . След изпълнение на последната услуга или доставка по предмета на договора, сумата
по гаранцията за изпълнение се редуцира до 5% (пет процента) до приключване на всички задължения
на Изпълнителя по гаранционното обслужване по договора.
9.6.2. Възложителят освобождава останалите 5% от гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след приключване изпълнението на гаранционните задълженията по извършените
услуги и/или доставки по всеки конкретен договор, като има право да приспадне от гаранцията
дължимите неустойки вследствие забава при изпълнение на гаранционните задължения.
9.7. Върху посочената гаранция Възложителят не дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
9.8. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция и е издадена от
банка, намираща се извън територията на Република България, същата да бъде авизирана или
потвърдена от банка, намираща се на територията на Република България.
9.9. Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са за сметка на
Изпълнителя.
9.10. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, изискването е
всяка банкова гаранция да бъде безусловна и неотменима, като текстът й се съгласува предварително
с Възложителя.
9.11. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на застрахователна полица по
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,
изискванията към застрахователната полица са съгласно Приложение № 17 към рамковото
споразумение.
ГЛАВА 10. УСЛОВИЯ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА РУСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
/Съдържанието на глава 10 ще бъде уточнено по време на договарянето между участника и комисията
на Възложителя/
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ГЛАВА 11. КАЧЕСТВО, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И КОДИФИКАЦИЯ
11.1. Качеството на доставеното Имущество/Документации, и/или на предоставяните Услуги
ще съответстват на действащите в РФ стандарти и технически условия и ще се удостоверява със
съответните документи, съгласно точки 5.5 и 6.21 на Споразумението.
11.2 Изпълнителят си запазва правото да внася конструктивни изменения или изменения в
комплектацията на предвидените за доставка Имущества, и/или Документация, и/или предоставяне
на Услуги, не снижаващи тяхното качество при потвърждаване на тяхната взаимозаменяемост. За
случаите на такива изменения Изпълнителя информира предварително Възложителя. Тези писмени
уведомления за взаимозаменяемост без промяна на цените, остават неразделна част от Договорите
(за които се отнасят).
Ако тези изменения водят до изменение на цената на доставяните Имущества, и/или
Документация, и/или на подлежащите за предоставяне Услуги, то Страните съгласуват новите цени
преди доставка на Имуществата и/или Документацията, и/или предоставенето на Услугите в съответен
Договор.
11.3 При доставка на Имущество, Изпълнителят има право да доставя Имущество,
взаимозаменяемо с включеното в Договора, без да променя цените и след писмено уведомяване на
Възложителя.
11.4 Имуществото доставяно по Договор трябва да бъде произведено в условията на
документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с
изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или ISO 9001:2015 или еквивалентно/и,
или ISO 9100:2009 или еквивалентно/и или съответния на тях национален стандарт в страната на
Изпълнителя
11.5. Контролът и оценката на летателната годност се извършва в съответствие с действащите
нормативни актове и документи за МО и БА.
11.6. Ремонтираните самолет и/или свързаните с него продукти, части и оборудване, двигатели
и КСА, техните системи и оборудване да бъдат съпроводени с документи, допускащи ги до
експлоатация.
11.7. Доставените резервни части, консумативи и разходни материали да бъдат съпроводени с
документ или сертификат за одобрено разрешение или друг документ, допускащ до експлоатация.
11.8. Оценката на съответствието на доставените продукти и управлението на рекламациите да
се извършва съгласно клаузите на всеки конкретен договор. Изискванията за оценка на съответствието
в конкретните договори се определят от Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".
11.9. Оценката на съответствието на доставените продукти с изискванията на всеки конкретен
договор се извършва от комисия, съставена от представител на Институт по отбрана "Проф. Цветан
Лазаров" (председател) и представители на Възложителя и Изпълнителя (членове). Съответствието на
доставените продукти се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието (Приложение № 18 към
Споразумението). При констатиране на несъответствие се съставя Констативен протокол. Протоколът
за съответствие е основание за подписване на приемо-предавателен протокол. Констативен протокол
се съставя в свободен текст.
11.10. Оценката на съответствието на извършените услуги с изискванията на всеки конкретен
договор се извършва от комисия на Възложителя. Съответствието на доставените продукти се
удостоверява с Протокол за предоставени Услуги (Приложение № 3 към Споразумението).
11.11. Изпълнителят ще предостави необходима информация на Възложителя за кодификация,
на Имуществата, доставяни по Договори към Споразумението в съответствие с принципите на
кодификационната системата на НАТО.
ГЛАВА 12. ГАРАНЦИИ
12.1. Изпълнителят за доставеното Имущество и предоставените Услуги по Договорите
осигурява следните гаранционни срокове:
-за доставеното Имущество - 12 (дванадесет) месеца, или 100 летателни часа, или 200 (двеста)
кацания, което от събитията изтече първо, от датата на подписване на Протокол за приемане57

предаване на имущество (Приложение № 1 към Споразумението), което се удостоверява с
Гаранционна карта (Приложение №8 към Споразумението).
- за предоставените Услуги - 12 (дванадесет) месеца, или 100 летателни часа, или 200 (двеста)
кацания, което от събитията изтече първо, от датата на подписване на Протокола за приемо-предаване
на Самолета (Приложение № 2 към Споразумението) или Протокола за предоставени Услуги
(Приложение № 3 към Споразумението) и се удостоверява с Гаранционна карта (Приложение № 8 към
Споразумението).
12.2 Гаранционните срокове на имуществото с ограничен срок на годност или съхранение не
трябва да превишават сроковете, посочени в документацията удостоверяваща неговото качество.
12.3. Изпълнителят гарантира, че при откриване на какъвто и да е дефект на Имуществото в
рамките на гаранционния срок (освен в случаите посочени в т.12.5 на Споразумението), Изпълнителят
ще възстанови или замени дефектното Имущество за своя сметка във възможно най-кратки срокове.
12.4. Гаранционният срок на Имуществото е валиден при условие, че неговата експлоатация е
извършена в съответствие с изискванията на експлоатационно-техническата документация, а също
така и при спазване условията за разопаковане, монтаж, обслужване и съхранение на имуществото в
съответствие с получените от доставчика инструкции и други документи.
12.5. Гаранцията на Изпълнителя не се отнася за дефекти, възникнали в следните случаи:
12.5.1. Физическо износване на Имуществото в процеса на експлоатация.
12.5.2. Повреждане на Имуществото от трети лица и/или странични предмети в периода на
експлоатацията, товаро-разтоварни работи, пренос и съхранение.
12.5.3. Неспазване от страна на Възложителя на техническите изисквания на регламентите и
ръководствата за техническо обслужване и наставленията по експлоатация, обслужване, съхранение,
транспортиране, товаро-разтоварни работи, разопаковане, монтаж и сглобяване на Имуществата.
12.5.4. Ремонт, доработка или модернизиране на имуществото от Възложителя без
предварително писмено съгласуване с Изпълнителя.
12.5.5. Некачествено извършване от Възложителя на техническото обслужване (нарушение на
РТЕ и/или РТО) на Имуществото/Самолета и/или изпълнение на дейности по отстраняване на дефекти,
направени след съгласуване с Изпълнителя.
12.5.6. Използване на горива, гориво-смазочни материали, специални течности, вещества и
газове, непосочени в експлоатационно-техническата документация или на такива, използването, на
които не е официално разрешено от Изпълнителя.
12.5.7. Извършване от страна на Възложителя на дейности, свързани с изменения в
конструкцията или комплектацията на имуществото, които не са предвидени в експлоатационнотехническата документация.
12.6. В случаите посочени в т.12.5 на Споразумението, Изпълнителят има право едностранно да
снеме своите гаранционни задължения за доставеното имуществото, като писмено уведоми за това
Възложителя.
ГЛАВА 13. ИЗВЕСТИЯ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ
13.1. Известия за несъответствия/ Рекламации към доставеното и/или отремонтираното
имущество и/или доставената документация по Договорите могат да бъдат предявени от Възложителя
по отношение на:
13.1.1. Количеството на имуществото и/или документацията, в случай на тяхното
несъответствие с указаните в опаковъчния лист (вътрешен недостиг) – в продължение на 30 (тридесет)
календарни дни от датата на доставката.
13.1.2. Качеството на отремонтираното и/или доставеното от Изпълнителя Имущество - в
случаите на несъответствие на неговото качество на посоченото в т. 11.1 от Споразумението и/или на
експлоатационно-техническата документация - в рамките на гаранционните срокове посочени в т. 12.1
от Споразумението, но не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, от датата на изтичане на
гаранцията, при условие, че дефектите са открити в рамките на гаранционния срок.
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13.2.При констатиране на несъответствия посочени в т.13.1 Възложителят уведомява писмено
Изпълнителя. В срок до 5 работни дни Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за своето
решение по претенцията.
Към приетата претенция трябва да бъде приложен Протокол за рекламация (Приложения
№№11 или 12 към Споразумението).
Към Протокола за рекламация трябва да бъдат приложени документи, потвърждаващи
обосноваността на претенциите (опаковъчни листове, Сертификати за качество, спецификациите от
натоварване и при необходимост, фотографии, образци, резултати от изпитанията, материалите от
обективния контрол и др.).
13.3. Оригинал на Протокола за рекламация в два екземпляра на руски език се изпращат от
Възложителя на Изпълнителя на официалния му адрес. Изпълнителят съобщава на Възложителя
своето решение за реда на удовлетворяване на рекламацията в срок не повече от 25 (двадесет и пет)
календарни дни от датата на получаването му в гр. Москва, РФ, (освен в случаите, предвидени в т. 12.5
на Споразумението).
13.4. Когато рекламацията е основателна, Изпълнителят в рамките на 60 (шестдесет)
календарни дни от датата на получаването на Протокола за рекламация пристъпва към отстраняване
на дефектите със свои сили и за своя сметка, чрез възстановяване на неизправното Имущество на
място, или неговата замяна с изправно, или извършване на ремонт. Срокът за възстановяване или
замяна на дефектното изделие не трябва да превишава 100 (сто) календарни дни от датата на
предявяване на рекламацията или при ремонт в РФ от датата на подписване от Страните на Протокола
за приемане и предаване на дефектното имущество.
13.5. Имуществото, за което е предявен Протокол за рекламация, трябва да се съхранява от
Възложителя без разглобяване (дори частично) до получаване на решението на Изпълнителя.
13.6. Възложителят в продължение на 10 (десет) календарни дни от датата на приемане от
Изпълнителя на Протокола за рекламация, ще му представи проформа-фактура за остатъчната
стойност на имуществото, което ще се изпраща в РФ за изследване/ремонт.
13.7. Дефектното имущество се изпраща за ремонт от Изпълнителя при условия FCA - военно
формирование «Граф Инатиево». Същото трябва да бъде консервирано в съответствие с техническата
му документация, а опаковката трябва да осигури неговото съхранение по време на транспортирането.
Към дефектното имущество, насочено за ремонт към Изпълнителя, трябва да бъдат приложени
формуляр, паспорт или етикет, ако такива са предвидени, като са попълнени необходимите графи.
13.8.При ремонт на дефектното Имущество или неговата замяна, на същото се дава
гаранционен срок равен на остатъчния срок от момента на възникването на дефекта. Връщането на
Имуществото от изпълнителя след ремонт/замяна на възложителя се осъществява при условия на DDP
– София/Пловдив, военно формирование «Граф Игнатиево».
13.9. Всички разходи по транспортирането на дефектното имущество, проведените
изследвания за определяне на причините за възникване на неизправностите, възстановяването,
включително командироването на специалисти от двете Страни са за сметка на виновната Страна.
13.10. Изпълнителят има право да отклони Протокол за рекламация в случай, че:
13.10.1. Експлоатацията от Възложителя на отремонтирано и/или доставено имущество е
извършена в нарушение на изискванията на експлоатационно-техническата документация.
13.10.2. Възложителят е разкомплектовал отремонтираното и/или доставено Имущество с
нарушение пломби на завода производител без предварително писмено съгласуване с Изпълнителя
(освен в случаите на замяна на изделие, допустими от експлоатационно-техническата документация.
13.10.3. Възложителят е направил изменения в конструкцията или комплектацията на
доставеното от Изпълнителя имущество в нарушение на изискванията на експлоатационнотехническата документация без предварително писмено съгласуване с Изпълнителя (освен в случаите
на замяна на изделие, допустими от експлоатационно-техническата документация).
13.10.4. Протоколът за рекламация е съставен и предявен след договорените срокове посочени
в т. 13.1 на Споразумението или е съставен с отклонения от съгласуваната форма, които не дават
възможност на Изпълнителя да го разгледа.
13.11. Протоколът за рекламация се счита за закрит от датата на подписване на двустранния
Протокол за удовлетворяване на рекламация (Приложение № 15 към Споразумението).
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13.12. Известия за несъответствие /рекламации, заявени по която и да е партида (част) от
Имущество/ Документация по Договор в рамките на Споразумението, не могат да бъдат основание за
отказ на Възложителя от приемане и заплащане на стойността както за фактически доставеното
Имущество/Документация, за които е предявено Известието за несъответствие/рекламацията, така и
за други фактически извършени Доставки осъществявани по Договори.
ГЛАВА 14. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
14.1. Опаковката на Имуществата или Документацията трябва до съответства на действащите в
РФ/РБ стандарти и технически условия и да осигурява пълното съхранение на Имуществота или
Документацията при спазване на правилата по време на тяхнота транспортиране, претоварване и
съхранение.
14.2. Не се разрешава опаковане в един сандък (място) на Имущество или Документация,
доставяни по различни Договори и по различни рекламационни актове.
14.3. Маркировката се нанася с несмиваема боя на двете странични страни на сандъците
(местата), а също се посочва в документите съпровождащи товара. Към Имущество или Документация,
което не може да бъде опаковано, се прикрепят табели, съдържащи съответната маркировка.
Надписи и обозначения на доставяно Имущество или Документация по Договори ще се нанасят
съгласно следния образец:
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ: Республика Болгария, 1039, г. София, ул. «Дякон Игнатий», 3
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Министерство обороны Республики Болгарии
ОТПРАВИТЕЛЬ: АО «РСК «МиГ» (Москва, РФ)
АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ: 125284, Москва, Российская Федерация, 1-ый Боткинский проезд, д.7
СОГЛАШЕНИЕ № РСК/710048480122
КОНТРАКТ № РСК/7100484822-_________
Место №________
Вес БРУТТО ______________, кг Вес НЕТТО__________, кг
Надписи и обозначения на Имущество, изпращано за/след предоставяне на Услуги по
Договори, ще се нанасят по образец (Приложение №14 към Споразумението).
14.4. Всички товарни места трябва да бъдат прономеровани.
14.5. Документацията съпровождаща товара за цялата партида от Имущества или
Документации, доставяна по една международна транспортна накладна, се прилага към тази
накладна. Освен това, във всяко товарно място (сандък) ще се поставя товаросъпроводителна
документация за Имуществото, намиращо се в това място (сандък).
14.6. Експлоатационно-техническата документация, отнасяща се към Имуществото, намиращо
се вътре в товарното място (сандък), се опакова заедно с Имуществото в това товарно място (сандък).
14.7. Ако за опаковката на каквото и да е Имущество или Документация се изискват няколко
товарни места (сандъци), експлоатационно-техническата документация се опакова в едно от тези
места (сандък). При това в документацията съпровождаща товара се прави отметка:
„експлоатационно-техническата документация се намира в място № ___”.
14.8. Документацията съпровождаща товара се оформя на руски език.
ГЛАВА 15. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
15.1 Изпълнителят ще предостави, информация за конкретните физически лица (три имена,
ЕГН, № на л.к./паспорт) и юридическите лица, ангажирани с изпълнението на Договорите на
територията на РБ, както и допълнителна информация – при поискване.
15.2 Лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на Договора и транспортните
средства на Изпълнителя, да бъдат предварително съгласувани (одобрени) със служба „Военна
полиция”.
15.3 При необходимост от посещения, от Специалисти или упълномощени от Изпълнителя
лица, в обекти на МО на РБ, от Възложителя ще бъде организиран входящ и изходящ контрол, с
проверка на лицата, тронспортните средства, багажа и имуществото, при това се забранява влизане на
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лица и транспортни средства, внасяне на устройства, техника, вещества, товари, оръжие и др, които
могат да се определят като опасни за сигурността на обекта и изнасяне на документи и имущества, без
същите да са необходими за изпълнение на Договора.
15.4 По време на престоя във военното формирование лицата, транспортните средства и
имуществото на Изпълнителя трябва да бъдат с постоянен придружител (под постоянен надзор), като
не се допускат посещения в зони, които не са необходими за изпълнението на Договора.
15.5. На Специалистите се забранява достъп до зони за сигурност клас І и предоставяне на
класифицирана информация представляваща държавна тайна;
15.6. Специалистите, привлечени за изпълнение на Договора, ще спазват предвидените мерки
за сигурност.
15.7. Специалистите без писмено съгласие на Възложителя, под никаква форма няма да
разпространяват информацията, която им е станала известна по време на изпълнението на
Договорите.
15.8. Специалистът или ръководителят на бригадата от Специалисти отговарят за спазването на
мерките за сигурност от страна на Изпълнителя.
В случай на установяване неспазване на мерките за сигурност от страна на Специалист,
Възложителят има право да поиска писмено неговото откомандироване.
15.9. В случай че бъде установено неизпълнение на мерките за сигурност, Споразумението
може да бъде едностранно развалено от Възложителя в съответствие реда по чл.19.1 от
Споразумението.
ГЛАВА 16. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
16.1. Изпълнителят се задължава:
16.1.1. Да извършва доставки на Имущества и предоставя Услуги по Договорите в сроковете
съгласувани в Договорите;
16.1.2. Да извършва доставки на Имущества и предоставя Услуги по Договори в съответствие с
Глава 2 на Споразумението;
16.1.3. В срока на действие на Споразумението при наличие на технологична възможност да
извършва изпълнение на Услуги или части от Услуги по Договорите, на територията на РБ;
16.1.4. Грижливо да се отнася към предаденото от Възложителя имущество за предоставяне на
Услуги по Договорите;
16.1.5. При поискване от Възложителя да дава информация за изпълнението на
предоставяните Услуги по предмета на Договорите;
16.1.6. Да командирова Специалисти при условията посочени в глава 10 на Споразумението;
16.1.7. Да извършва Приемане и предаване на Имущества, Самолети и Услуги в съотвествие с
процедурата (Приложение № 13 към Споразумението);
16.1.8. Да поиска и получи от Възложителя Сертификат за краен получател;
16.1.9. При предоставянето на Услуги за своя сметка да получи всички необходимите
разрешения за износ/внос на Имуществата от/на територията на РБ и да извърши митническите
формалности по износ/внос на Имуществата от/на територията на РБ (с изключение на заплащането
данъците, митата и таксите на территорията на РБ при доставка на Имущество и връщане на
Имущество след предоставяне на Услуги) и транспортиране на Имуществата до/от митницата;
16.1.10. След митническото освобождаване да транспортира Имуществото до военно
формирование «Граф Игнатиево» и го предаде на Въложителя чрез подписване на Протокол за
приемане – предаване на Имуществото и Протокол за предоставяне на Услуга.
16.2. Изпълнителят има право:
16.2.1. Да получи своевременен достъп до Самолетите, Имуществото и Документацията,
необходими за предоставяне на Услуги по Договорите;
16.2.2. Своевремено да получава от Възложителя поисканата от Изпълнителя информация
необходима за предоставяне на Услуги по Договорите;
16.2.3. Да получи от Възложителя съответни плащания в установените срокове по Договорите;
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16.3. Възложителят е длъжен:
16.3.1. Да предоставя на Изпълнителя цялата информация необходима за предоставяне на
Услуги по Договорите;
16.3.2. Да заплаща всички данъци, мита и такси по Договорите на територията на РБ при
доставки на Имущества и връщане на Имущества след предоставяне на Услуги;
16.3.3. Своевременно да извършва приемане на доставеното Имущество и/или Документация
/или предоставените Услуги, да подпише в срок от три работни дни от датата на пристигане на
Имуществото във военно формирование «Граф Игнатиево» съответните Протоколи за приеманепредаване на Имуществото (Приложение № 1 към Споразумението) и Протоколи за предоставени
Услуги (Приложение № 3 към Споразумението), а също да извърши плащанията в сроковете и реда
определени в Глава 8 на Споразумениет и Договорите към него;
16.3.4. Да предава на Изпълнителя или на негов упълномощен представител на територията на
РБ, Самолетите и Имуществото (окомплектовани, с оформена индивидуална техническа
документация), а също и документацията, необходима за изпълнение на работи по Договори, с
оформяне на Протоколи за приемане-предаване (Приложение № 1 и Приложение № 2 към
Споразумението);
16.3.5. Да предава на Изпълнителя Проформа-фактури, (Приложение № 10 към
Споразумението) необходими за митническите процедури в РФ, при внос за ремонт Имущество;
16.3.6. Своевременно да предостави на Изпълнителя Сертификат за краен получател.
16.4. Възложителят има право:
16.4.1. Да получава информация от Изпълнителя за изпълненито на предоставяните Услуги по
предметите на Договорите;
16.4.2. Да извършва на територията на РБ проверки и текущ контрол на предоставените Услуги,
без при това да създава пречки на оперативните дейности на Изпълнителя.
16.4.3. Да получава в установените в Договорите срокове резултатите от предоставените от
Изпълнителя Услуги.
ГЛАВА 17. НЕУСТОЙКИ
17.1. Неспазването на сроковете за доставки и/или предоставяне на Услуги, а също и сроковете
за заплащане носят след себе си отговорност на съответната Страна.
17.2. Изпълнителят, за забава на Доставки и/или предоставяне на Услуги, заплаща на
Възложителя неустойка в размер на 0,1% от стойността на недоставеното в срок Имущество и/или
Документация, и/или не предоставената в срок Услуга (част от Услуга) за всеки календарен ден забава,
но не повече от 5% (пет процента) от стойността на неизпълнената част на Договора.
17.3. Възложителят дължи неустойка при забава в плащането на цената по начин и в срок по
всеки конкретен договор в размер на законната лихва, след изтичане на установените в договора
срокове за плащане.
17.4. Заплащането на неустойката става в срок до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на
получаване от Сраната писмено искане за плащане на неустойката с посочена сумата на неустойката и
банковите реквизити за изплащане на средствата с приложен разчет на сумата на неустойката.
17.5. При забава, предизвикана от обстоятелства с непреодолима сила, няма да бъдат
събирани неустойки.
ГЛАВА 18. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
18.1. Споразумението влиза в сила от датата на неговото подписване от Страните.
18.2. Споразумението има срок на действие 48 (четиридесет и осем) месеца от датата на
влизането му в сила и действа до пълното изпълнение от Страните на задълженията по него и по
всички Договори към него.
18.3. Конкретните договори, подписани на база настоящото рамково споразумение влизат в
сила от датата на получаване от Възложителя на писмено уведомление от Изпълнителя за получаване
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на всички необходими разрешения от упълнощените органи на РФ, но не повече от 2 месеца от датата
на подписване.
18.4. Изпълнителят ще уведоми Възложителя за получените разрешения не по-късно от пет
календарни дни от датата на тяхното получаване.
ГЛАВА 19. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
19.1. Прекратявяне на Споразумението/Договора без вина на Страните:
- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- с изтичане на срока на действие на Споразумението;
- при настъпване на форсмажорни обстоятелства в съответствие с т.20.6 на Споразумението;
- в случай на прекратяване на дейността на юридическото лице, при откриване на процедура за
неговата ликвидация.
19.1.1. В случай, че една от Страните желае да развали/прекрати Споразумението или Договор
към Споразумението по взаимно съгласие, то същата писмено информира за това другата Страна. При
това Страните, имайки предвид поетите и изпълнени задължения по Споразумението/ Договора
определят възможните срокове и условия за неговото разваляне/прекратяване.
19.2. В случай на наличие на противоречие относно прекратяването на действието на
Споразумението/Договора по тази Глава, Страните ще се ръководят от реда на Глава 21 от
Споразумението.
ГЛАВА 20 ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
20.1. Страните не носят отговорност за частично или пълно неизпълнение на приетите от тях
задължения по Споразумението/Договорите, ако това неизпълнение се явява вследствие на
непредвидени или непредотвратими обстоятелства от извънреден характер, възникнали след
сключването на Споразумението/Договорите, които включват, но не се изчерпват, пожари, стихийни
бедствия, метрологични или други условия, забрани на полети или мореплаване, войни
обявени/необявени, военни операции от какъвто и да е характер, блокади, стачки, революции,
граждански вълнения, епидемии, а също и други подобни причини намиращи се извън контрола на
Страните.
20.2. В случай на промяна на законодателството на някоя от Страните или в случаи на
приемане решение на правителството или органите на държавната власт на една от Страните за
забрана на експорта или импорта на Имущества/Документация и/или Услуги, тези случай ще имат
същите последствия, както и случайте, посочени в точка 20.1. на Споразумението.
20.3. Страната, която е под въздействието на такива обстоятелства, известява за това другата
Страна в писмена форма, посочвайки природата (причината), началото и предполагаемата
продължителност на действие на тези обстоятелства. Срокът на уведомяване е не повече от пет
календарни дни от момента на възникване на обстоятелствата с непреодолима сила.
20.4. Документ, Издаден от съответния уполномощен орган в страната на Изпълнителя или
Възложителя, се явява достатъчно доказателство за настъпване и продължителността на действие на
обстоятелствата с непреодолима сила. Посочения документ, трябва да бъде представен в срок до 30
(тридесет) календарни дни от датата на уведомяване за настъването на обстоятелствата с
непреодолима сила. Непредставянето на документа в посочения срок лишава Страната от правото да
се позовава на обстоятелства с непреодолима сила.
20.5. В случай, че обстоятелствата с непреодолима сила не позволяват на една от Страните да
изпълни в срок своите задължения по Договорите, срокът за изпълнение на задълженията по
Договорите се удължава съразмерно на временето на действие на тези обстоятелства и на техните
последствия. При това, нито една от Страните няма право да изисква от другата Страна компенсации
за каквито и да е понесени загуби.
20.6. Ако неизпълнението на задълженията, произтичащи от Договорите, продължи повече от
три месеца и няма възможност да се посочи възможната дата на прекратяване на обстоятелствата с
непреодолима сила в течение на следващия един месец, Страните ще обсъдят възможността за
63

прекратяване или намиране на други начини за по-нататъшно изпълнение на задълженията по
Договорите.
20.7. При настъпване на непреодолима сила Страната, която е допуснала забава в
изпълнението на своите задължения преди настъпване на форсмажора, не може да се позовава на
форсмажорните обстоятелства. При това, действието на тази точка не се отнася на забава в
изпълнението на задължения, които са възникнали след настъпването на форсмажора.
ГЛАВА 21. УРЕЖДАНЕ НА РАЗНОГЛАСИЯ
21.1. Всички въпроси и спорове, които възникват по Договорите или се отнасят към него,
включително спорове, които биха възникнали или се отнасят към неговото тълкуване или неговата
недействителност, изпълнение или прекратяване, или неговото изменение във връзка с нови
обстоятелства, ще се решават от Страните по пътя на съвместни преговори.
21.2. Всички спорове, които възникват по Споразумението/Договор или се отнасят към тях
подлежат на окончателно уреждане в Международния Арбитражен Съд при Международната
Арбитражна палата. Съставът на арбитража ще включва трима арбитри. Мястото на арбитражните
дела ще бъде в Цюрих, Швейцария. Езикът на арбитражното дело ще бъде английски език. Решението
на Арбитражния съд ще бъде окончателно и задължително и за двете страни. Доказателства могат да
се представят както на руски, така и на български език.
ГЛАВА 22. ДРУГИ УСЛОВИЯ
22.1. Всички изменения и допълнения на Споразумението имат сила, ако са изпълнени в
писмен вид на български и руски език и подписани от упълномощени представители на двете Страни.
22.2. Цялата преписка между Изпълнителя и Възложителя по Споразумението ще става на
руски език и ще се предава по факсова връзка, пощата или на представители на Страните в РФ или РБ.
Конфиденциална информация ще се предава на представители на Страните в Москва, РФ или София,
РБ.
22.3. Цялата съпроводителна документация (заключения, актове, фактури и т.н.), предвидена
при изпълнението на Договорите, ще бъде изготвяна на руски език.
22.4. Нито една от Страните не може да предава свои права и задължения по
Споразумението/Договора на трети юридически и физически лица, с изключение на законните
правоприемници на Страните.
При наличие на законни правоприемници на Страните тези правоприемници встъпват в
законни права по изпълнението на Споразумението/Договора само с писмено съгласие на Страните.
22.5. Възложителят се задължава да използва доставяните по Договорите Имущества,
Документация и/или предоставени Услуги само за заявените цели и няма да допуска техния реекспорт
или предаване на трети страни без официално писмено съгласие на РФ.
22.6. Възложителят ще разрешава ползване на доставяните в РБ по Договорите Имущества и
Документация само на длъжностни лица и специалисти от персонала на Възложителя, намиращи се на
служба при него.
22.7. В случай на нарушаване на правата на интелектуална собственост на Изпълнителя, само
Изпълнителят има право да оценява стойноста на нарушените права.
22.8. Краен ползвател на Услуги, а също на Имущество и/или Документация, доставяни по
Договорите се явява МО на РБ, което трябва да бъде потвърдено с оригинал на Сертификат за краен
получател, легализиран в консулско учреждение на РФ и представен от Възложителя по искане на
Изпълнителя в течение на 30 (тридесет) календарни дни.
22.9. Изпълнителят и Възложителят ще вземат всички мерки, осигуряващи съхранението в
тайна информацията, свързана с изпълнението на Споразумението/Договорите, а имено: търговските
цени (ценовите предложения), и начините за плащане по Договорите, номенклатурите на
имуществата, Услугите и Документацията, информацията за Специалистите.
22.10. Всички данъци, мита и сборове, свързани с изпълнение на Споразумението/Договорите
на територията на РБ, се заплащат от Възложителя, а на територията на РФ се заплащат от
Изпълнителя.
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22.11. Настоящето Споразумение е пълна и окончателна договореност между Страните и има
предимство над всички предишни писмени или устни преддоговорни споразумения.
22.12. В случай на промяна на пощенските и други реквизити Страните са длъжни незабавно,
не по-късно от пет календарни дни, писмено да се уведомят за това.
22.13. Всички подписани от Страните Договори се явяват неотделна част от Споразумението.
ГЛАВА 23. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ НА СТРАНИТЕ
23.1.Всяко съобщение, уведомление, търговска фактура или документация, отнасящи се до
Споразумението/ Договорите, ще се изпращат от Страните на следните адреси:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Акционерно Дружество
«Руска самолетостроителна корпорация «МиГ»,
Руска Федерация, 125284, гр. Москва,
1-й Боткинский проезд, дом 7
Тел.: (007)(499) 795-80-10
Факс: (007)(499) 795-83-04

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Министерство на отбраната
1039, г. София, Република България,
ул. «Дякон Игнатий» 3
Тел.: (+359-2)92-20 642
Факс:(+359-2)951-51-69; (+359-2)92-20 643

23.2. Споразумението се състои от 23 (двадесет и три) глави и 18 (осемнадесет) Приложения.
Приложенията №№ 1-18, парафирани надлежно от двете Страни са неразделни части на
Споразумението.
В случай, че възникнат различия между съдържанието на Главите на Споразумението и
Приложенията към него, Главите на Споразумението имат предимство при тълкуване.
23.3. Споразумението се подписа в два еднакви екземпляра, всеки на български и руски език,
имащи еднаква юридическа сила, по един екземпляр за всяка от Страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА АД „РСК „МИГ“

………………………………………………………
………………………………………………………………
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ

…………………………………………………….
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Приложение № 1
към Споразумение №УД-12-…...........................
ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ-ПРЕДАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО №____
(ПРОФОРМА)
Днес, «___» «__________» 20___г.
Упълномощеният представител на Изпълнителя, в лицето на
_____________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
е приел / предал, а упълномощения представител на Възложителя, в лицето на
_____________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
е предал / приел, в съответствие с договор № __________ от _____/_________/201___ година към
Споразумение № УД-12-…........ от _____/_________/20___ година следното:
№№т/т

Наименование

Обозначение

Кол-во/ Ед.
мярка

Цена
за ед.

Обща
сума

1
2
Общта стойност на предаденото Имущество е ................. Евро
(Стойностните параметри се посочват в настоящия Протокол само при доставяне на
Имуществото)
Този протокол е съставен на ........... език в пет еднакви екземпляра:
o три екземпляра – за Изпълнителя,
o два екземпляра – за Възложителя
Акредитация № _______________ от ___________
Представител на Изпълнителя
(име, фамилия)

(подпис)

(име, фамилия)

(подпис)

«____» «___________» 20__ година
(Име на Бенефициента по Акредитив)
Представител на Възложителя
«____» «___________» 20__ година
(Име на Кандидата по Акредитив)______________________________________
С настоящото удостоверяваме, че «Протокол за приемане-предаване на Имущество» ще бъде сключен
в съответствие с горепосочената проформа.
Изпълнител

Възложител
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Приложение № 2
към Споразумение №УД-12-…...........................

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ-ПРЕДАВАНЕ НА САМОЛЕТ
(Проформа)
Днес, «___» «__________» 20___г.
Упълномощеният представител на Изпълнителя, в лицето на
_____________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
е приел / предал, а упълномощения представител на Възложителя, в лицето на
_____________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
е предал / приел, в съответствие с договор № __________ от _____/_________/201___ година към
Споразумение № УД-12-…........ от _____/_________/20___ година следното:
1. Самолет МиГ-29 мод.А/ МиГ-29УБ, борден № _________, формулярен № _______________, за
изпълнение на Услуга/с изпълнени услуги.
Този протокол е съставен на ............. език в пет еднакви екземпляра:
o три екземпляра – за Изпълнителя,
o два екземпляра – за Възложителя

Представител на Изпълнителя
(име, фамилия)

(подпис)

(име, фамилия)

(подпис)

«____» «___________» 20__ година
Представител на Възложителя
«____» «___________» 20__ година
____________________________________________________________________
С настоящото удостоверяваме, че «Протокол за приемане-предаване на Самолет» ще бъде сключен в
съответствие с горепосочената проформа.
Изпълнител

Възложител
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Приложение № 3
към Споразумение №УД-12-…...........................

ПРОТОКОЛ
ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
(ПРОФОРМА)
Днес, “___” __________ 201_ година комисия в състав от:
представител на Изпълнителя, в лицето на________________________________
(име, презиме, фамилия)
и
представител на Възложителя, в лицето на __________________________________
(име, презиме, фамилия)
съставиха този Протокол за това, че Услуга (или част от Услуга) по договор № __________ от
_____/_________/201___ година към Споразумение № УД-12-…........ от _____/_________/20___ година
__________________________________________________________________
(наименование на Услугата)
е изпълнена в пълен обем на стойност ….. (….. …/100) евро и няма забележки от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Място за извършване на Услугата е територията на РБ (РФ).
Акредитив № _______________ от ___________
Този протокол е подписан на ……….. език в 5 (пет) екземпляра, един екземпляр за Възложителя и
четири екземпляра за Изпълнителя.
Представител на Изпълнителя
(име, фамилия)

(подпис)

(име, фамилия)

(подпис)

«____» «___________» 20__ година
(Име на Бенефициента по Акредитив)
Представител на Възложителя
«____» «___________» 20__ година
_(Име на Кандидата по Акредитив)______________________________________
С настоящото удостоверяваме, че «Протокол за приемане-предаване на Имущество» ще бъде сключен
в съответствие с горепосочената проформа.
Изпълнител

Възложител
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Приложение № 4
към Споразумение №УД-12-…...........................

ЗАЯВКА/СПЕШНА ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВКА НА ИМУЩЕСТВО ЗА САМОЛЕТИ МиГ-29, МиГ-29УБ
(ПРОФОРМА)

№№
т/т

Наименование

Чертежен номер
(обозначение)

От блок, агрегат,
система

Единица мярка

Количество

Забележка

Подпис на Възложителя:
(печат)
С настоящето удостоверяваме, че «Заявка» ще се подготвя от Възложителя в съответствие с горепосочената проформа.

Изпълнител

Възложител
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Приложение № 5
към Споразумение №УД-12-…...........................

ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
(ПРОФОРМА)
№
т/т

1

тип двигател/КСА/
чертежен номер на
изделие/наименование,
двоичен номер
2

Формулярен
номер/номер по
паспорт

Дата на
производство

Наработка от началото
на експлоатацията в
часове/кацания

3

4

5

Количество на
направените
ремонти, дата
на последния
6

Наработка след
последния
ремонт, в
часове/кацания
7

Причина за
изпращането му
на ремонт
8

Подпис на Възложителя:
(печат)
____________________________________________________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Заявка» ще се подготвя от Възложителя в съответствие с горепосочената проформа.

Изпълнител

Възложител
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Приложение № 6
към Споразумение №УД-12-…...........................

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО №__
(Проформа)
Изпълнителят удостоверява, че посочения в настоящия сертификат товар по договор № __________ от
_____/_________/20___ година към Споразумение № УД-12-…........ от _____/_________/20___ година
съответства на действащите в РФ стандарти и технически условия.

№

Обозначение

Наименование

Единица
мярка

Кол-во

Забележка

1
2
3

________________
(подпис)
Печат ОТК

______________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Сертификат за качество» ще се подготвя в съответствие с
горепосочената проформа.

Изпълнител

Възложител

71

Приложение №7
към Споразумение №УД-12-…...........................

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД
(Проформа)

Този документ удостоверява, че долуизброеното Имущество, изпратено от Изпълнителя към
Възложителя по договор № __________ от _____/_________/20___ година към Споразумение № УД-12…........ от _____/_________/20___ година е произведено в РФ.

№

Обозначение

Наименование

Единица
на изм.

Кол-во

Забележка

1
2
3

Подпис
Дата
___________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Сертификат за произход» ще се подготвя в съответствие с
горепосочената проформа.

Изпълнител

Възложител
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Приложение №8
към Споразумение №УД-12-…................................

ГАРАНЦИОННА КАРТА
(Проформа)
Изпълнител: АО «РСК «МиГ»
Доставка от Изпълнителя на долуизброеното Имущество
по
договор
№
__________
от
_____/_________/201___ година към Споразумение № УД-12-…........ от _____/_________/20___ година с
Възложителя.

№т/т

Наименование

Обозначение

Единица мярка

К-во

1.
2.
3.
Гаранционни условия за горепосочената услуга
1. Гаранционните условия се определят от Изпълнителя.
2. Гаранциите на Изпълнителя не включват дефекти, възникнали в случаите, описани в Глава 12 на
Споразумението.
3. Гаранционните задължения отпадат, ако експлоатиращата или обслужваща организация на Възложителя
е допуснала някои от случаите, посочени в т.12.5 от Споразумението.
Гаранционен срок____________________

Подпис
Дата
____________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Гаранционна карта» ще се подготвя в съответствие с
горепосочената проформа.

Изпълнител

Възложител
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Приложение № 9
към Споразумение №УД-12-…................................

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
(Проформа)
Представителят на Изпълнителя с настоящето удостоверява, че
долуизброеното Имущество по договор № __________ от _____/_________/201___ година към
Споразумение № УД-12-…........ от _____/_________/20___ година е направено/ремонтирано в пълно
съответствие с техническите спецификации, посочени в този договор, същото е надежно и безопасно и
се счита за годно за използване във въздуха и за експлоатация на земята.

№

Обозначение

Наименование

Единица
мярка

Кол-во

Забележка

1
2
3

Подпис
Дата
_______________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Сертификат за съответствие» ще се подготвя в съответствие с
горепосочената проформа.

Изпълнител

Възложител

74

Приложение № 10
към Споразумение №УД-12-.......................................

ФАКТУРА
(ПРОФОРМА)

към Договор № __________ от _____/_________/201___ година към Споразумение № УД-12-…........ от
_____/_________/20___ година

№
т/т

Наименование,
двоичен номер

Заводски
номер

Колво

Тегло
нето, кг

Сумарно
тегло нето, кг

Остатъчна стойност, в евро
Цена за
единица

Обща сума

Количество места: __
Общо тегло на серията нето ________;
*- Стойноста е указана само за митницата
*- Условия на доставка

Подпис на Възложителя:
(печат)
_____________________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Фактура» ще се подготвя в съответствие с горепосочената
проформа.

Изпълнител

Възложител
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Приложение №11
към Споразумение №УД-12-.............................

ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ № _______
от «___» ___________ 201_ года
за количествени липси
(ПРОФОРМА)
1.Получено(а) Имущество и/или Документация ремонтирано / доставено(а) по Договор № __________
от _____/_________/201___ година към Споразумение № УД-12-…........ от _____/_________/20___
година
2.Имущество и/или Документация получено(а) по Протокола за приемане-предаване от «____»
_________ 200___ година в обем на _____ броя, тегло бруто________________, със следната маркировка
__________________________________________________________________________________
3. Състояние на тари и пломби на товарните места,съответствие на теглото с бруто теглото по
международен транспортен документ (да се окаже №№ на местата, ревизионните пломби, наличие
върху международния транспортен документ на отметки на получателя за състоянието на тарите)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. При отварянето на товарните места е забелязано следното разминаване между опаковъчни листи и
фактически доставеното Имущество и/или Документации (отделно за всяко място)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Заключение на комисията
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Към протокола се прилагат следните материали, потвърждаващи обосноваността на рекламацията
(опаковъчни листи, снимки на повредените места, опаковъчни пломби, копие на международния
транспортен документ и др.)
__________________________________________________________________________________
Протоколът е съставен от комисия в състав:
Председател __________________ ________________ _________________
(длъжност)
(подпис)
(фамилия)
Членове на комисията:
от Възложителя ______________
________________
______________
(должност)
(подпис)
(фамилия)
от Изпълнителя ______________ ________________
_________________
(должност)
(подпис)
(фамилия)
__________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Протокол за рекламация» ще се подготвя в съответствие с
горепосочената проформа.

Изпълнител

Възложител
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Приложение № 12
към Споразумение №УД-12-..........................

ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ № _______
от «___» ___________ 201_ година
на качеството на доставеното/ремонтирано Имущество и/или Документации
(ПРОФОРМА)
1._________________________________________________________________________________
(наименование на рекламираното Имущество и/или Документации)
Фабричен № __________________________, дата на доставка ________________ с гаранционен срок от
_______ часа експлоатация в течение на_______________ месеца.
Имуществото и/или Документация е било(а) доставено(а)/ремонтирано по Договор № __________ от
_____/_________/201___ година към Споразумение № УД-12-…........ от _____/_________/20___ година
по международна транспортна накладна № __________________________ от «___»_________ 201_
година в обем от _____ места, тегло бруто _______________, със следната маркировка
__________________________________________________________________________________
От началото на експлоатацията (след ремонта) Имуществото е работило ____ часа.
__________________________________________________________________________________
(за двигателите да се посочи работното време в часове)
Начало на гаранционните задължения "___" __________ 201_ година в съответствие с международната
транспортна накладна № _________________________ от "___" ________________20 _ година
2. Експлоатация на Имуществото,за което е предявена рекламация
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(да се посочат забележки по изпълнението на иструкциите за експлоатация и попълването на
формуляра, с какво гориво и масло се е експлоатирало)
3. Дата на откриване на дефекта ________________________________________________________.
4. Описване на открития дефект __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(обстоятелства, при които е забелязан дефекта, негово кратко описание, предполагаеми причини и
последствия от дефекта)
5. Списък на изделията, излезли извън строя във връзка с отказ на Имуществото, за което е предявена
рекламация:
__________________________________________________________________________________
6. Комисията установи:
Имуществото
и/или
Документацията
е
възстановено(а),
не
е
възстановено(а)
__________________________________________________________________________________
(от кого и по какъв начин е възстановено, дата на възстановяване)
7. Заключение на комисията:
Комисията смята, че Имущество и/или Документация, за които е предявена рекламация
_________________________ е непригодно за бъдеща експлоатация и подлежи на
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ремонт, замяна с ново, или изпращане на Изпълнителя за изследване или изпитания)
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За възстановяване на Имущество, за което е предявена рекламация са нужни следните изделия:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Към протокола се прилагат следните материали, подтвърждаващи обосноваността на рекламацията
(снимки, образци, резултати от анализи, опаковъчни листи, копие на международна транспортна
накладна, пломби, с които са били пломбирани изделия, за които е предявена рекламация и др.):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Протокола е съставен от комисия в състав:
Председател

________________
_________________
__________________
(длъжност)
(подпис)
(фамилия)
Членове на комисията:
от Възложителя
__________________ ________________
______________
(длъжност)
(подпис)
(фамилия)
от Изпълнителя _________________
______________
_______________
(длъжност)
(подпис)
(фамилия)
__________________________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Протокол за рекламация» ще се подготвя в съответствие с
горепосочената проформа.

Изпълнител

Възложител
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Приложение №13
към Споразумение №УД-12.......................

РЕД НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО/САМОЛЕТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
(ПРОФОРМА)
1.

Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за готовността за предаване на
Имущество/Самолет, Услуги.
2.
До три работни дни се формира двустранна Комисия за осъществяването на
приемане/предаване на Имущество/Самолет, Услуги.
3.
Резултатите от приемането/предаването се отразяват в Протокола (Приложения №№1, 2, 3 към
Споразумението) с приложения, подтвърждаващи качеството на изпълнение на Услугите, количеството
Имущество в съответствие на изискванията на Договора:
3.1
Сертификат за съответствие;
3.2
Сертификат за качество;
3.3
Сертификат за произход (при необходимост);
3.4
Гаранционна карта;
3.5.
Проверка на Самолета и системите му в обема на Периодичния преглед съгласно РТО 9-12А (в
случай на изпълняването на Услуги по Самолета);
3.6.
Запуск и проверка на работата на двигателите в обем от 30 (тридесет) дневни мероприятия при
поставяне на съхранение съгласно РТО 9-12А (в случай на изпълняване на Услуги по Самолета);
3.7.
Сигналограма на летателни изпитания от средствата на обективния контрол 12А (в случай на
изпълняването на Услуги по Самолета);
4.
Подписаният от Страните Протокол (Приложение 1, 2, 3 към Споразумението) е основание за
издаване на фактура от Изпълнителя към Възложителя.

С настоящето удостоверяваме, че «Ред на приемане/предаване на имущество/самолети,
предоставяне на услуги» ще се подготвя в съответствие с горепосочената проформа.
Изпълнител

Възложител
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Приложение № 14
към Споразумение №УД-12-.............................

Маркировка на Имуществото, изпращано за извършване на Услуги

Получател

Изпраща
не

Акционерно Дружество
«Руска самолетостроителна корпорация «МиГ»,
125284, гр. Москва,
Руска Федерация,
1-й Боткинский проезд, дом 7
Споразумение:
№УД__________
Договор:
№ ____________
Място:
№ ____________
Тегло бруто:
_______________
Тегло нето:
Размери:

Изпращач

Връщане

_______________
_______________

Република България, 1039,
Изпращач

Получател

гр. София, ул. «Дякон Игнатий», 3
Министерство на отбраната на Република България

____________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Маркировка» ще се подготвя в съответствие с горепосочената
проформа.

Изпълнител

Възложител
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Приложение № 15
към Споразумение №УД-12-..................................

ПРОТОКОЛ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ
(ПРОФОРМА)

1. Въз основа на Рекламационен протокол № ________________(дата,месец, година)
2. На_______________ с ________________________________
(наименование и № на дефектното изделие)(Самолет, Имущество)
3. Дефекта е забелязан:__________________________________
(дата, месец, година)
4. От началото на експлоатацията си, изделието е проработило _часа и години, а след
поредния ремонт _____ часа или години.
5.__________________________________________________________(кратко описание на дефекта)
6. При възстановяването на изделието, бяха изпълнени следните работи:
___________________________________________________________(кратко описание на дефекта)
7. Разходи по възстановяването на изделието - _________________________

Представител на Изпълнителя:

Представител на Възложителя:

(подпис)

(подпис)

(фамилия)

(фамилия)

г. г.
(дата, месец, година)

(дата, месец, година)

__________________________________________________________________________________________
С настоящето удостоверяваме, че «Протокол за удоволетворяване на рекламация» ще се подготвя в
съответствие с горепосочената проформа.

Изпълнител

Възложител
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Приложение № 16
към Споразумение №УД-12-…............................

ИЗИСКВАНИЯ
към
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в оригинал с
подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на
Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за
застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, което се
доказва с представяне на заверено копие от платежния документ.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената
в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован
по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за
доставка, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя
по договора за доставка (застрахован по застрахователната полица, за което Бенефициент по
застрахователната полица е платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са сумите,
които представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други вреди,
които не са упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово платените
финансови средства.
6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка, може
да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица.
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и
подпечатано уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя за
изпълнение на съответна част от договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.
7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена
полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:
10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с
писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
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11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с
Министерство на отбраната договор за доставка и всички други необходими документи свързани с него,
с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за авансово плащане.
13. Да се представи на Възложителя оригинал или заверено копие на платежен документ за
платена застрахователна премия.
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Приложение № 17
към Споразумение №УД-12-…............................
ИЗИСКВАНИЯ
към
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в оригинал с
подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на
Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за
застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, което се
доказва с представяне на заверено копие от платежния документ.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената
в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован
по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за
доставка, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др.
уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.
6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка, може
да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица.
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и
подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.
7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена
полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:
10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с
писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с
Министерство на отбраната договор за доставка и всички други необходими документи свързани с него,
с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
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13. Да се представи на Възложителя оригинал или заверено копие на платежен документ за
платена застрахователна премия.
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Приложение № 18
към Споразумение №УД-12-…............................

УТВЪРЖДАВАМ
............................................
звание, подпис, фамилия

................................ г.

ПРОТОКОЛ
ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
№ ......................
Днес, ........... г., комисия в състав:
Председател ...................................... от Института по отбрана - МО
и членове:
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................
на основание Договор № ......... г. се събра за установяване на съответствието на качеството на
..............................................................................................................................................................
Отбранителните продукти са доставени по Договор № ........./......... г., сключен между
Министерство на отбраната (възложител) и .......................................... (изпълнител).
След ...... (изброяват се извършените дейности по осигуряване на качеството, като проверка
на съпроводителните документи, проверка, изпитване, измерване на извадка от доставеното
количество и др.), комисията установи, че доставените отбранителни продукти отговарят на
изискванията на договор № ...... , въз основа на което
ПРЕДЛАГА:
Потребителят да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и експлоатация по
предназначение.
Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните приложения:
(сертификат за произход, сертификат за качество, протокол от проведени изпитвания,
гаранционна карта и др. документи)
Настоящият протокол се състави в ......... (........) еднакви екземпляра, по един за ........................
Комисия:
Председател:
…….………………………………
Членове:
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС Л 66.2764.17-УВО

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