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България-София: Оборудване за летателни апарати
2019/S 007-013199

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Услуги

Директива 2009/81/ЕО
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на отбраната
000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
Място/места за контакт: дирекция „Отбранителна аквизиция“
На вниманието на: Светлозар Вълчев
1092 София
България
Телефон:  +359 29220674
Адрес за електронна поща: s.valchev@mod.bg 
Факс:  +359 29879693
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-2017-068

I.2) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.3) Основна дейност
Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката
II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката
Интегрирана логостична поддръжка на самолети МиГ-29 — рамково споразумение

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите
Услуги 
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите: На територията на военно формирование 28000 — Граф Игнатиево и на
територията на изпълнителя
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код NUTS 

II.1.3) Информация относно рамковото споразумение

II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Изпълнение на доставки и услуги за възстановяване летателната годност на 12 самолета МиГ-29 и 3
самолета МиГ-29УБ.
Допълнително споразумение № 1/РСК/УД-12-106/14.12.2018 г. към договор № УД12-98/
РСК/7100484822-80102 от 10.12.2018 г. (към рамково споразумение № УД-12-13/РСК/710048480122 от
21.3.2018 г.).

II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)
34741000, 50211000

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите

II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 4 665 643,43 EUR
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Вид процедура

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален
вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС)
Директива 2009/81/ЕО
1) Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за
поръчка в ОВ на ЕС в съответствие с член 28 от Директива 2009/81/ЕО
Всички подадени оферти при открита процедура, ограничена процедура или състезателен диалог
са били нередовни или неприемливи. В договарянето са включени само тези оференти, които са
удовлетворили качествените критерии за подбор: не
Сроковете за ограничената процедура и процедурата на договаряне с предварително публикуване на
обявление за поръчка са несъвместими със спешността, породена от криза: не
Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възлагащия орган/възложителя събития, и в
съответствие със строгите условия, указани в съответната директива: не
Поръчката се отнася до услуги за научноизследователска и развойна дейност, с изключение на
посочените в член 13 от Директива 2009/81/ЕО: не
Съответните стоки се изработват единствено за целите на научноизследователската дейност,
експериментирането, проучването или развойната дейност при условията, указани в директивата : не
Възлага/т се допълнително/и строителство/стоки/услуги съгласно строгите условия, указани в
директивата: не
Доставки, които са котирани и закупени на стокова борса: не
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и
които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата: не
Поръчка, свързана с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни услуги за въоръжените
сили на държава-членка, разположени или които предстои да бъдат разположени в чужбина, съгласно
строгите условия, указани в директивата: не
2) Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка
в ОВ на ЕС
Поръчката не попада в обхвата на приложение на директивата
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Самолет МиГ-29 е основният изтребител, с който се носи непрекъснато бойно дежурство за осигуряване
на въздушния суверенитет на страната и за изпълнение на задачата по Air Policing — международен
ангажимент на БЪЛГАРИЯ по охрана на въздушното пространство в Интегрираната система на
НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Към настоящия момент броят на изправните
самолети МиГ-29 е сведен до критичен минимум, който не позволява пълноценната подготовка на
екипажите, застрашава безопасността на полетите и крие риск от преустановяване на изпълнението на
задачата Air Policing. ВВС разполагат с 19 броя МиГ-29, от които 15 броя се експлоатират по техническо
състояние до 2029 г. на основание на договор, сключен между МО и АД „РСК „МиГ“, която притежават
изключителни права за удължаване на ресурса на самолетите и преминаване към експлоатация по
техническо състояние. Съгласно т. 690 от НИАС-80 — основополагащ документ при експлоатацията на
авиационната техника на ВВС — усъвършенствуването и модернизирането на авиационната техника
и отстраняването на конструктивно-производствени недостатъци по нея се извършват чрез доработки
по бюлетини, разработени от промишлеността и въведени от главния инженер на авиацията. При това
производителят обобщава данни за откази и конструктивно-производствени недостатъци от всички
произведени от типа изделия, което дава основа за изготвяне на статистика и препоръки, които пряко
касаят безопасността на полетите. Производителят представя актуални и пълни списъци с действащите
към момента задължителни бюлетини и технически задания, свързани с авиационната безопасност,
летателната годност, надеждността и безотказната работа на самолетите, агрегатите, въоръжението и
оборудването. Съгласно т. 697 от НИАС-80 се забраняват изменения в конструкцията на авиационната
техника, принципите и монтажните схеми и други, неуказани в ръководствата и инструкциите по
експлоатация на дадения тип самолет, а на основание чл. 186а от МЗ № 361/15.6.2011 г. относно отмяна,
изменение и допълнение на документи, регламентиращи летателната дейност в авиацията на БА —
авиационната техника се експлоатира съгласно документацията, разработена от завода производител.
Съгласно чл. 148, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗОП поддържането на летателната годност на самолета МиГ-29
по време на жизнения цикъл по смисъла на §2, т. 11 от ДР на ЗОП е свързано с „доставки на военно
оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него, както и оборудване,
включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба“
и представляват „услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги“. За поддържане на
15 самолета МиГ-29 в летателна годност следва неотложно да се възложи обществена поръчка за
„Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29“, като необходимо условие за това е наличие
на изпълнител с възможности и капацитет да осигури своевременно необходимите доставки и ремонти.
С писмо изх. № 4153-12-859-2017/19.10.2017 г., генералният директор на АД „РСК „МиГ“ информира
МО, че е разработчик и производител на самолети от типа МиГ и извършва производство, доставка на
резервни части и комплектуващи изделия; освидетелствуване, еталониране, удължаване на сроковете
за експлоатация; техническо обслужване, ремонт и др., обезпечаващи комплексното обслужване
на самолети МиГ-29. Посочва се още, че АД „РСК „МиГ“ не е предоставяло на никое чуждестранно
предприятие лиценз за горепосочените дейности. Съгласно чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП възложителите
вземат решение за възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност чрез процедура
на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в случаите, когато по технически причини или от
съображения, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само
на определен изпълнител — в настоящия случай от АД „РСК „МиГ“.

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена



ОВ/S S7
10/01/2019
13199-2019-BG

- - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка -
Възлагане на поръчка без предварително обявление

4 / 5

10/01/2019 S7
https://ted.europa.eu/
TED

- - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка -
Възлагане на поръчка без предварително обявление

Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

4 / 5

IV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
21-39-321

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 062-138646 от 29.3.2018

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: УД-12-106/14.12.2018 г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

6.3.2018

V.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1

V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане
на поръчката
Акционерно дружество Руска самолетостроителна корпорация МиГ
1087746371844
1-вий Боткинский проезд, дом 7
125284 Москва
България
Адрес за електронна поща: mig@migavia.ru 
Телефон:  +7 4957218100
Факс:  +7 4956531447

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката : 
Стойност: 4 665 643,43 EUR
Без да се включва ДДС

V.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

VI.2) Допълнителна информация:

VI.3) Процедури по обжалване

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
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Факс:  +359 29807315

VI.3.2) Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В 10-дневен срок
от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление:
7.1.2019


