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България-София: Резервни части и аксесоари за радари
2021/S 240-634034

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Доставки

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: ул. Иван Вазов № 12
На вниманието на: Красимира Кирова
Адрес за електронна поща: k.kirova@mod.bg 
Телефон:  +359 29220678
Факс:  +359 29879693
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mod.bg
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/

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
Доставка на резервни части за радиолокационна техника (РЛТ)

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на 
предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на 
предоставяне на услугите: в.ф. 54320 - Божурище
код NUTS BG412 София / Sofia

II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
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II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Извършване на доставка на резервни части за радиологационна техника (РЛТ), съгласно списък и 
изисквания посочени в Техническа спецификация Р 67.2924.18-ВО. Резервните части са предназначени 
за поддръжка на радиолокационна техника на
въоръжение във ВВС, включваща изделията: 1РЛ139МВ, 1РЛ139МВ1, 36Д6.

II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)
32352200 Резервни части и аксесоари за радари

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите

II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 1249999.08 BGN
Без да се включва ДДС

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
11-00-278

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 188-458421 от 30.9.2019
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 163-397384 от 24.8.2020
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 247-615338 от 18.12.2020

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: УД 04-62
Заглавие на обособената позиция: Доставка на резервни части за радиолокационна техника (РЛТ)
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

7.5.2020

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
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Официално наименование: Бимекс-Електрон ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177436883
Пощенски адрес: бул. Витоша №186
Град: София
Пощенски код: 1408
Държава: България
Адрес за електронна поща: bimex@mbox.contact.bg 
Телефон:  +359 35928661698

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката : 
Стойност: 1249999.08 BGN
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
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
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:
7.12.2021
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