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Версия за печат
 

00164-2012-0028

I. II. IV. V. VI.

BG-София: Услуги по поддръжка и ремонт

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И
СИГУРНОСТТА

 Директива 2009/81/ЕО
Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324
Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Димитър Андронов, Р. България
1092, София, Тел.: 02 9220889, E-mail: d.andronov@mod.bg, Факс: 02 9515169
Място/места за контакт: Дирекция Отбранителна аквизиция
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg.
Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DIO-2014-011.

I.1)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

I.2)

Основна дейност
Отбрана

 

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
НЕ

I.4)

ОписаниеII.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Сключване на рамково/и споразумение/я, за срок от 84 (осемдесет и четири) месеца, за
изпълнение на две самостоятелно обособени позиции, описани в подробно в т.1.1 и 1.2 на
документацията за участие в процедурата, и включващи: 1.1. Позиция 1 - Сключване на
Рамково споразумение, за „Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на вертолети AS 532
AL “COUGAR” (ТС Л65.1231.12.УВО) – подробно описание в документацията за участие в
процедурата; 1.2. Позиция 2 – Сключване на Рамково споразумение, за „Интегрирана
логистична поддръжка на двигатели “MAKILA 1A1“ (ТС Л22.1232.12.УВО) – подробно
описание в документацията за участие в процедурата. Интегрираната логистична
поддръжка, по двете самостоятелно обособени позиции посочени в т.1.1 и 1.2 на
документацията, трябва да осигурява непрекъснато оперативно използване на 12
(дванадесет) броя вертолети AS 532 AL „Cougar” и 25 (двадесет и пет) броя вертолетни
двигатели Makila 1A1 (Приложение № 1 от ТС Л22.1232.12.УВО) от състава на ВВС, с

II.1.1)
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минимални срокове за „престой на земята” поради технически неизправности, на основата
на ефективно планиране от Изпълнителя и Възложителя на потребностите от доставки на
стоки, услуги и обучение на инженерно-технически състав. Интегрираната логистична
поддръжка следва да обхваща: - осигуряване на изпълнението на планираните летателни
часове (чрез доставки и услуги, посочени в т.1.1.1 и 1.2.1, на документацията за участие в
процедурата, чиито обем се определя от изпълнителя, със съдействието на Възложителя, на
база разчетите, посочени в т.ІV.3 от документацията) срещу заплащане на фиксирана цена
за летателен час за действително пролетени часове ; - изпълнението на доставки и услуги
по заявка на Възложителя и при условия, определени в документацията за участие,
рамковото споразумение и договорите въз основа на рамковото споразумение.
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
Услуги

 Категория услуги: 1 (Услуги по поддръжка и ремонт) 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите: 

 Пловдив 
Код NUTS: BG421

II.1.2)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Рамково/и споразумение/я, за срок от 84 месеца, за изпълнение на две самостоятелно
обособени позиции, описани в т.1 и 2:- 1. Позиция 1 - Сключване на Рамково споразумение,
за „Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на вертолети AS 532 AL “COUGAR”, което
включва изпълнение на следното: 1.1. Срещу заплащане на фиксирана цена за един
летателен час ИЛП да осигурява:(а) Доставка на резервни части и консумативи, за
вертолетите и системите им. Актуализация на експлоатационната техническа
документация. Доставка на програми за еднократни или периодични мероприятия и
задължителни бюлетини;(б) Доставка на агрегати, възли, блокове и детайли от вертолета и
комплектуващите ги системи, нуждаещи се от ремонт и неремонтопри-годни, без значение
дали са дефектирали при експлоатация, наработили техническия ресурс или са с ограничен
ресурс; (в) Извършване на планов/непланов ремонт на агрегати, възли, блокове и детайли от
вертолетите; (г) Извършване на планов/непланов ремонт на агрегати, възли, блокове и
детайли от средствата за наземно обслужване (СНО)на вертолетите;(д) Доставка на
бюлетини и технически издания за вертолетите. 1.2. Освен посочените в т. 1.1. доставки и
услуги, ИЛП трябва да включва:(а) Доставка на консумативи, инструмент и КИА за
изпълнение на задължителни бюлетини по вертолетите и системите им;(б) Оказване на
техническа помощ за отстраняване на откази, неизправности, дефекти и изпълнение на
бюлетини по вертолетите;(в) Периодично калибриране, проверка и ремонт на контролно-
измервателна апаратура(КИА);(г) Доставка на нови програмни продукти (софтуер и
хардуер) за вертолетите и оборудването им;(д) Доставка на КИА, инструменти и други
СНО, необходими за експлоатацията на вертолетите;(е) Доставка на резервни части,
консумативи, смазочни и лакобояджийски материали и химикали, специални течности и
газове за изпълнение на технически инспекции на вертолетите;(ж) Обучение и
опреснителни курсове на ИТС, за техническата експлоатация на вертолетите. 2. Позиция 2

ІІ.1.4)



3.01.2018 г. Съдържание на документ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=822462&newver=2 3/5

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

– Сключване на Рамково споразумение, за „ИЛП на двигатели “MAKILA 1A1“, което
включва изпълнение на следното: 2.1. Срещу заплащане на фиксирана цена за един
летателен час ИЛП да осигурява:(а) Основен (частичен) ремонт на модулите на
двигателите;(б.) Актуализация на експлоатационната техническа документация за
двигателите. Доставка на програми за изпълнение на нови еднократни или периодични
мероприятия по двигателите;(в) Доставка на агрегати, възли, блокове и детайли от
двигателя и комплектуващите системи, нуждаещи се от ремонт и неремонто-пригодни, без
значение дали са дефектирали в процеса на експлоатация, наработили техническия ресурс
или са с ограничен ресурс; (г)Извършване на планов/непланов ремонт на агрегати, възли,
блокове и детайли от двигателите;(д) Извършване на планов/непланов ремонт на агрегати,
възли, блокове и детайли от СНО на двигателите;(е) Доставка на бюлетини и технически
издания за двигателите; (ж.) Доставка на резервни части, консумативи, смазочни и
лакобояджийски материали и химикали, специални течности и газове за оперативно
техническо обслужване и изпълнение на сервизни бюлетини на двигателите; 2.2. Освен
посочените в т. 2.1. доставки и услуги, ИЛП да включва:(а) Доставка на консумативи,
инструмент и КИА за изпълнение на задължителни бюлетини на двигателите и системите
им; (б) Оказване на техническа помощ за отстраняване на откази, неизправности, дефекти и
изпълнение на бюлетини на двигателите”;(в) Калибриране, проверка и/или ремонт на
следната КИА: А) SYNTHAM UNIT - TM0104G012 - 1 (един) брой; Б) CONTROL UNIT
TEST SET - TM0161G006 - 1 (един) брой. (г) Доставка на нови програмни продукти
(софтуер и хардуер) за двигателите;(д) Обучение и опреснителни курсове на ИТС за
техническата експлоатация на двигателите.
Общ терминологичен речник (CPV)
50210000

Описание:
Услуги по ремонт, поддържане и възстановяване на въздухоплавателни и средства и
техните двигатели 

 

ІІ.1.5)

Обща крайна стойност на поръчката/итеII.2)
Обща крайна стойност на поръчката/итеІІ.2.1)
Стойност
390358.56 EUR без ДДС

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

 Критерий: Обща относителна стойност за изпълнение на поръчката; тежест: 70
 Критерий: Срок за изпълнение; тежест: 30

 

ІV.2.1)

Информация относно електронен търгІV.2.2)
Използван е електронен търг
НЕ
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Административна информацияІV.3)
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя
30-13-156

ІV.3.1)

Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 161 - 268753 от 23.08.2012 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 227 - 395591 от 22.11.2013 г. 

 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 249 - 437545 от 24.12.2013 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 196 - 347143 от 11.10.2014 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 212 - 376090 от 04.11.2014 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 079 - 140265 от 23.04.2015 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 178 - 324166 от 15.09.2015 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 013 - 019314 от 20.01.2016 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 049 - 081884 от 10.03.2016 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2017/S 008 - 012874 от 12.01.2017 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2017/S 015 - 025161 от 21.01.2017 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2017/S 081 - 157481 от 26.04.2017 г. 
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2017/S 083 - 162287 от 28.04.2017 г. 
 

Поръчка №: УД-12-64 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Интегрирана логистична поддръжка на двигатели MAKILA 1A1 на двадесет и пет броя
вертолетни двигатели MAKILA 1A1 и модул MO3 SN: 3107 с минимални срокове „престой
на земята“ поради технически неизправност, при минимална средна наработка от 50
(петдесет) летателни часа за 24 (двадесет и четири) двигателя за една година.
Дата на решението за възлагане на поръчката
10.08.2012 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
1
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението
за възлагане на поръчката
Safran Helicopter Engines Germany GmbH, Борстелер Шосе 43, Германия 22453, Хамбург,
Тел.: 00490 405002160, E-mail: ida.tews@safrangroup.com, Факс: 00490 405002661
URL: www.safran-helicopter-engines.com.

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 390358.56 EUR без ДДС
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ

Информация относно средства от Европейския съюзVI.1)
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз

mailto:ida.tews@safrangroup.com
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НЕ
Процедури по обжалванеVI.3)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.1)

Дата на изпращане на настоящото обявление
03.01.2018 г. 

VI.4)

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали
обединения - и за членовете на обединението
Turbomeca Germany GmbH, понастоящем Safran Helicopter Engines Germany GmbH

VI.5)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

