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България-София: Услуги по поддържане на военни електронни системи
2020/S 223-549321

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

Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: дирекция „Обществени поръчки в отбраната“
На вниманието на: Милен Бонев
Адрес за електронна поща: m.bonev@mod.bg 
Телефон:  +359 2920882
Факс:  +359 29515169
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mod.bg
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/МО-DOA-2019-012

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
Извънгаранционна поддръжка на навигационно оборудване по следните обособени позиции:
1. Извънгаранционна поддръжка на адаптирана радарна система за кацане — рамково споразумение.
2. Извънгаранционна поддръжка на автоматизирана система за управление на въздушното движение — 
рамково споразумение.
3. Поддържане на тактическа система за въздушна навигация TACAN AN/TRN-26 — рамково 
споразумение.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на 
предоставяне на услугите
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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: 1. За обособена позиция № 1: военни формирования: 22800 — Граф 
Игнатиево, 32040 — Крумово и 52090 — Долна Митрополия.
2. За обособена позиция № 2: военно формирование 52090 — Долна Митрополия.
3. За обособена позиция № 3: военно формирование 52090 — Долна Митрополия.
код NUTS 

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

II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Предметът на поръчката е извънгаранционна поддръжка на навигационно оборудване по следните 
обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1 — сключване на рамково споразумение за извънгаранционна поддръжка на 
адаптирана радарна система за кацане (система 1) в съответствие с техническа спецификация ТС С 
92.2517.16-УВО. Извънгаранционната поддръжка на система 1 включва:
1.1. Планово техническо обслужване.
1.2. Извънпланово техническо обслужване.
1.3. Ремонт.
1.4. Еднократно първоначално попълване с резервни части и консумативи.
1.5. Попълване и възстановяване на резервни части и консумативи при разход в резултат на ремонт.
1.6. Услуги за демонтаж, преместване, инсталиране, интегриране и пускане в експлоатация на 
оборудване.
1.7. Услуги за обновяване на софтуера до последна актуална версия.
1.8. Провеждане на курсове за оператори и техническа поддръжка на адаптирани радарни системи за 
кацане.
2. Обособена позиция № 2 — сключване на рамково споразумение за извънгаранционна поддръжка 
на автоматизирана система за управление на въздушното движение (система 2) в съответствие 
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с техническа спецификация ТС С 92.2517.16-УВО. Извънгаранционната поддръжка на система 2 
включва:
2.1. Планово техническо обслужване.
2.2. Извънпланово техническо обслужване.
2.3. Ремонт.
2.4. Еднократно първоначално попълване с резервни части и консумативи.
2.5. Попълване и възстановяване на резервни части и консумативи при разход в резултат на ремонт.
2.6. Услуги за демонтаж, преместване, инсталиране, интегриране и пускане в експлоатация на 
оборудване.
2.7. Услуги за обновяване на софтуера до последна актуална версия.
2.8. Провеждане на курсове за оператори и техническа поддръжка на автоматизираната система за 
управление на въздушното движение (УВД).
3. Обособена позиция № 3 — сключване на рамково споразумение за поддържане на тактическа система 
за въздушна навигация TACAN AN/TRN-26 (система 3) в съответствие с техническа спецификация ТС Л 
47.2516.16-УВО. Поддръжката на система 3 включва:
3.1. Основна точка за контакт и консултации.
3.2. Периодично техническо обслужване.
3.3. Извънпланово техническо обслужване.
3.4. Ремонт.
3.5. Попълване и възстановяване на запасното оборудване.

II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)
50660000 Услуги по поддържане на военни електронни системи, 34933000 Навигационно оборудване

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите

II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 4 640 756,64 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Вид процедура

Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена

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
21-39-198

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 251-622755 от 31.12.2019

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: УД-04-44
Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Извънгаранционна поддръжка на адаптирана 
радарна система за кацане
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V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:
23.12.2019

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
Официално наименование: „Балкантел“ ООД
Национален регистрационен номер: 831168299
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 68
Град: София
Пощенски код: 1618
Държава: България
Адрес за електронна поща: mail@balkantel.net 
Телефон:  +359 28500430
Факс:  +359 29559189
Интернет адрес: https://www.balkantel.bg/bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката: 
Стойност: 3 384 000 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
Обща крайна стойност на поръчката : 
Стойност: 3 383 924,64 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

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

Поръчка №: УД-04-43
Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: Извънгаранционна поддръжка на автоматизирана 
система за управление на въздушното движение
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

23.12.2019

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
Официално наименование: „Балкантел“ ООД
Национален регистрационен номер: 831168299
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 68
Град: София
Пощенски код: 1618
Държава: България
Адрес за електронна поща: mail@balkantel.net 
Телефон:  +359 28500430
Факс:  +359 29559189
Интернет адрес: https://www.balkantel.bg/bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
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Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката: 
Стойност: 748 800 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
Обща крайна стойност на поръчката : 
Стойност: 748 800 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

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

Поръчка №: УД-04-45
Обособена позиция №: 3 - Заглавие на обособената позиция: Поддържане на тактическа система за въздушна 
навигация TACAN AN/TRN-26
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

23.12.2019

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
Официално наименование: „Балкантел“ ООД
Национален регистрационен номер: 831168299
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 68
Град: София
Пощенски код: 1618
Държава: България
Адрес за електронна поща: mail@balkantel.net 
Телефон:  +359 28500430
Факс:  +359 29559189
Интернет адрес: https://www.balkantel.bg/bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката: 
Стойност: 518 400 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
Обща крайна стойност на поръчката : 
Стойност: 508 032 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

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
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Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2) Подаване на жалби

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

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление:
11.11.2020
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