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BG-София: Услуги във връзка с отбраната, услуги за военна и гражданска защита

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: Държавен експерт Ц. Белниколов,
Република България 1000, София, Тел.: 00359 029220648, E-mail: ts.belnikolov@mod.bg, Факс:
00359 029515169
Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки в отбраната
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-2019-089.

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
Извършване на основен ремонт (overhaul) на самолети L-39ZА, рамково споразумение

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 3 (Услуги във връзка с отбраната, услуги за военна и гражданска защита) 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите: 
Мястото за получаване на самолетите от избрания Изпълнител за извършване на ремонтните
дейности по предмета на обществената поръчка и връщането/предаването на самолетите от
избрания Изпълнител след извършване на ремонтните дейности е района на военно
формирование 52090 – Долна Митрополия. Място за изпълнение на услугите – база на
Изпълнителя. 
Код NUTS: BG314

II.1.2)

Информация относно рамковото споразумениеII.1.3)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=991255&newver=2&_ga=GA1.2.687751661.1581347821&__cfduid=d442121ec07406c388c6a8bfdc7f9096f1595336653&PHPSESSID=6d663f94e32c19f850e6fcd9e063b989&header=&header=print
mailto:ts.belnikolov@mod.bg


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предметът на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение за срок от 48
(четиридесет и осем) месеца за извършване на капитално-възстановителен ремонт (overhaul)
на 2 (два) броя самолети L-39ZA със зав. №035207 (рег. знак 207) и №035211 (рег. знак 211)
Основният ремонт на всеки един от самолетите следва да включва комплексно изпълнение на
следните услуги: 1. Извършване на основен ремонт на самолета и оборудването от неговата
комплектация (без авиационни двигатели АИ-25ТЛ и спомагателсни силови установки
„Сапфир-5”). Под оборудване се разбира агрегати, възли, блокове и детайли. 2. Увеличаване
на общия (назначения) срок на служба на самолета и оборудването от неговата комплектация.
3. Замяна/инсталиране на системи и възли от комплектацията на самолета, които не се
поддържат сeрвизно, с нови агрегати (Mandatory Changes), Приложение № 2 от Проекта на
рамково споразумение (Приложение № 17 от документацията за участие). 4. Извършване на
изменения (changes) по самолета и системите от неговата комплектация, въведени с бюлетини
на Конструктора/Производителя. 5. Обучение на персонал от Военновъздушните сили.

ІІ.1.4)

Общ терминологичен речник (CPV)
50210000, 34741000

Описание:
Услуги по ремонт, поддържане и възстановяване на въздухоплавателни и средства и
техните двигатели 
Оборудване 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
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Цена; тежест: 70
Критерий: Срок за изпълнение; тежест: 30

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
21-39-308/2019

ІV.3.1)

Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2019/S 251 - 622756 от 31.12.2019 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2020/S 086 - 205553 от 04.05.2020 г. 



РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчка №: MO-DOA-2019-089 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция
НЕ
Поръчката/обособената позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

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)

Дата на изпращане на настоящото обявление
18.08.2020 г. 

VI.4)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

