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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: Главен експерт Ц. Белниколов,
Република България 1092, София, Тел.: 00359 029220648, E-mail: ts.belnikolov@mod.bg,
Факс: 00359 029515169
Място/места за контакт: Главна 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-DOA-2018-046.

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
Усвояване на изпълнението на регламентни работи на катапултни кресла на самолети
PILATUS PC-9M

II.1.1)

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: 

 1. Мястото за извършване на обучението по т.2.1 и т.2.2 (от раздел І на документацията за
участие) е по преценка на избрания Изпълнител на поръчката. 2. Мястото за доставка на
посоченото в т.2.4, 2.5 и 2.6 (от раздел І на документацията за участие) оборудване е военно
формирование 26810-Поповица/София. 
Код NUTS: BG314

II.1.2)

Кратко описание на поръчката или покупката/итеІІ.1.4)

mailto:ts.belnikolov@mod.bg


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

Поръчката включва доставка на оборудване и консумативи и извършване на обучение за
поддръжка на катапултни седалки Mk CH11A-3/4 за катапултни кресла на самолети
PILATUS PC-9M, което включва комплексно изпълнение на следните услуги и доставки: 1.
Обучение на авиационен инженерно-технически състав за изпълнение на периодично
обслужване на катапултните седалки Mk CH11A-3/4 - съгласно Приложение №  1 към
Проекта на договор; 2. Обучение на специалисти по парашутно-десантно оборудване за
планово обслужване на парашути и неприкосновен авариен запас (НАЗ) на катапултните
седалки Mk CH11A-3/4 - съгласно Приложение № 1 към проекта на договор; 3. Оказване на
техническа помощ при извършване на периодично обслужване и войскови ремонт на
катапултните седалки Mk CH11A-3/4, както и при изпълнение на сервизни бюлетини
(безвъзмездно за срока на действие на договора); 4. Доставка на пиротехнически средства,
резервни части и консумативи, необходими за осигуряване на техническото обслужване на
катапултните седалки Mk CH11A-3/4 - съгласно Приложение № 2 към проекта на договор;
5. Доставка на оборудване (инструмент, контролно-измервателна и контролно-проверовъчна
апаратура (КПА/КИА)) за изпълнение на периодично обслужване на катапултните седалки
Mk CH11A-3/4 - съгласно Приложение №  3 към проекта на договор; 6. Доставка и/или
актуализация на техническа документация (безвъзмездно за срока на действие на договора)
- съгласно Приложение № 4 към проекта на договор.
Общ терминологичен речник (CPV)
34741200

Описание:
Системи за катапултиране за летателни апарати 

 

ІІ.1.5)

Обща крайна стойност на поръчката/итеII.2)
Обща крайна стойност на поръчката/итеІІ.2.1)
Стойност
0 BGN без ДДС

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

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Най-ниска цена

ІV.2.1)

Информация относно електронен търгІV.2.2)
Използван е електронен търг
НЕ
Административна информацияІV.3)
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя
21-39-98

ІV.3.1)

Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2018/S 149 - 343337 от 04.08.2018 г. 



РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция
НЕ
Поръчката/обособената позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Информация относно средства от Европейския съюзVI.1)
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз
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.: 00359 29884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 00359 29807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.1)

Подаване на жалби
В 10 дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197 ал.1, т.7 от ЗОП.

VI.3.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление
22.10.2018 г. 

VI.4)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

