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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

В3“

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
„Ремонт/инспекции на агрегати, блокове и възли от комплектацията на вертолети Bell-206

2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните услуги (Услуги/ите):
2.1. Извършване на ремонти/инспекции на агрегати от комплектацията на вертолет Bell-206
B3 и неговите системи, по номенклатури и количества съгласно Приложение №9, Таблица 1 от
настоящите изисквания към поканата.
2.2. Извършване на проверка на КИА (контролно-измервателна апаратура), необходима за
експлоатацията на вертолет Bell-206 В3, по номенклатури и количества съгласно Приложение №9,
Таблица 2 от настоящите изисквания към поканата.
3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Техническите изисквания към Услугите са описани подробно в раздел II от настоящите
изисквания към поканата и техническа спецификация ТС Л65.2676.17 и Изменение и допълнение на
техническа спецификация ТС Л65.2676.17 (Приложение №12 от настоящите изисквания към
поканата).
4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 18, ал. 1, т. 8 и ал. 7, чл. 20, ал. 1, т. 2; буква „б“, чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 79, ал. 1, т.1 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП).
5. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА
Видът на процедурата е „Процедура на договаряне без предварително обявление“.
6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
Срокът за комплексно изпълнение на Услугите от предмета на обществената поръчка е не
повече от 8 (осем) месеца, считано от датата на подписване на договор.
7. КОЛИЧЕСТВА
Съгласно указаните в Таблица 1 и Таблица 2 от Приложение №9 от настоящите изисквания
към поканата.
8. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Общата прогнозна стойност на поръчката е 375 000 лева без ДДС (450 000 лева с ДДС).
9. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
9.1. Мястото за получаване на имуществото от избрания Изпълнител за извършване на
Услугите по предмета на обществената поръчка е района на военно формирование 26810 –
Поповица/София или при условия за изпълнение FCA (ИНКОТЕРМС 2010). При предаване на
имуществото от Възложителя на Изпълнителя се подписва „Приемо-предавателен протокол“.
9.2. Всички разходи свързани с транспортирането на имуществото от мястото на получаването
му до мястото за извършване на Услугите по предмета на обществената поръчка и обратно, са за
сметка на избрания Изпълнител.
9.3. Максималните срокове за изпълнение на Услугите не трябва да бъдат по-дълги от 8
(осем) месеца, считано от датата на подписване на договор.
9.4. Връщането/предаването на имуществото от избрания Изпълнител след извършване на
Услугите по предмета на обществената поръчка, е при условие DAP (ИНКОТЕРМС 2010) - района на
военно формирование 26810 – Поповица/София.
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9.5. За дата на изпълнение на Услугите се счита датата на подписване от Страните на
„Протокол за приемане на извършените услуги“, удостоверяващ изпълнението на Услугите, подписан
от упълномощени представители на Изпълнителя и на военното формирование- краен получател и
утвърден от началника на военното формирование краен получател.
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II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ
1.1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГИТЕ по т. 2.1 от РАЗДЕЛ I
1.1.1. След извършване на ремонти/инспекции в паспортите/формулярите на изделията
трябва да са отбелязани назначените и междуремонтни ресурси, назначени календарни срокове на
експлоатация и междуремонтни срокове на експлоатация, ресурс по брой работни цикли, както и
сроковете на съхранение.
1.1.2. Услугите да се извършват от Конструктора/Производителя или от оторизиран от него,
за вида дейност, изпълнител.
1.1.3. Услугите да се извършват по оригинална заводска технология на
Конструктора/Производителя.
1.1.4. Ресурсите на ремонтираните изделия след извършване на Услугите и сроковете на
служба да съответстват на установените от Конструктора/Производителя за вида ремонт.
1.1.5. Вложеното при извършване на Услугите ново или ремонтирано оборудване трябва да
притежава междуремонтен и общ технически ресурс (календарен срок на експлоатация и ресурс по
часове) и ресурс по изработени цикли, не по-малък от този на замененото авиационно оборудване и
да осигури междуремонтния ресурс на основното изделие.
1.1.6. Номенклатурите на вложеното при извършване на Услугите ново или ремонтирано
авиационно оборудване трябва да съответстват на номенклатурите посочени в актуалната каталожна
документация па Конструктора/Производителя.
1.1.7. На вложеното при извършване на Услугите оборудване трябва да бъдат изпълнени
всички действащи към момента задължителни технически бюлетини.
1.1.8. Услугите да бъдат извършени в условията на внедрена система за управление на
качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN
ISO 9001:2015 или еквивалентно/н, или БДС EN 9100:2009 или еквивалентно/и.
1.1.9. Транспортирането на изделията за и след извършване на Услугите (когато е
необходимо) да се извършва в стандартни заводски опаковки.
1.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГИТЕ по т. 2.2 от РАЗДЕЛ I
1.2.1. Услугите трябва да се извършват в акредитирани лаборатории от лицензирани
специалисти.
1.2.2. Периода на валидност на проверката на контролно-измервателната апаратура (КИА) да
съответстват на установените от Производителя за вида проверка.
1.2.3. Транспортирането на изделията за и след извършване на Услугите (когато е
необходимо) да се извършва в стандартни заводски опаковки.
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК
Гаранционният срок на ремонтираните/инспектирани изделия да бъде не по-малък от 100
летателни часа и/или 12 месеца, което събитие настъпи по-рано, а на проверената КИА не по-малко
от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за приемане на съответната
Услуга.
3. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
3.1. Оценката на съответствието на ремонтираните изделия ще се извършва от представители
на Заявителя/Потребителя (Военновъздушните сили/в.ф. 32040) и ще се изготвя Протокол за
приемане на извършените услуги. При констатирано несъответствие на услугите с изискванията към
тях комисията изготвя Констативен протокол
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3.2. Ремонтираните/инспектираните/проверените изделия да бъдат съпроводени със
следните документи:
3.2.1.
Документи
удостоверяващи
качеството
на
извършените
ремонтни
дейности/инспекции/проверки, издадени от ремонтната организация/акредитираната лаборатория.
3.2.2. Гаранционни карти за всеки продукт.
3.2.3. За всички дейности по изпълнение на Услугите, Изпълнителят да предостави
Декларация за съответствие съгласно БДС - EN ISO/IES 17050 - 1:2010 или еквивалентно/и.
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ
Плащането по договора за изпълнение на Услугите по предмета на обществената поръчка ще
бъде както следва:
Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след
изпълнение в пълен обем на всички дейности съгласно предмета на поръчката и представяне в
дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на следните документи:
• Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на изпълнителя и на
военното формирование - краен получател;
• Оригинал на „Протокол за приемане на извършените услуги“ за предаване на имуществото
от изпълнителя на възложителя след изпълнение на предмета на договора за обществената поръчка,
подписани от представител на изпълнителя и на военното формирование - краен получател,
утвърден от началника на формированието краен получател.
Плащанията ще се извършват в лева с ДДС.
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
Изискванията към условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора за
изпълнение на предмета на обществената поръчка са съгласно Раздел VIII от проекта на договор
(Приложение №10).
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III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОФЕРТАТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО
Възложителят предоставя на интернет страницата на Министерството на отбраната (профила
на купувача http://pp.mod.bg), всички необходими документи за участие в процедурата.
Поканените участници следва в посочения срок да представят оферта, изготвена съгласно
настоящите изисквания.
1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1.1. Документите в офертата се представят в писмена форма на български език, а
документите на чужд език - придружени с превод на български език. Всички документи следва да
бъдат представени в оригинал или заверено от участника копие.
1.2. До оценяване и класиране се допускат само тези участници, чиито документи, свързани с
участието в процедурата, отговарят в пълен обем на всички обявени от Възложителя условия и
изисквания, посочени в настоящите изисквания към поканата за обществена поръчката.
1.3. При подаване на оферта, поканеният участник декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана
от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
1.4. Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата, декларирани в ЕЕДОП в 3-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право
по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.
1.5. Подготовката и предоставянето на ЕЕДОП са съгласно указанията на Възложителя –
Приложение №11 от настоящите изисквания.
1.6. Допълнителни указания във връзка със задължителното представяне на ЕЕДОП в
електронен вид (еЕЕДОП) са налични на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки в
http://rop3секция
„Законодателство
и
методология“,
„Въпроси
и
отговори“
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL.
1.7. В настоящата процедура не може да участва и ще бъде отстранен участник, за когото са
налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.
1.8. Липсата на горепосочените обстоятелства (по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП) се
декларира в ЕЕДОП.
1.9. Обстоятелствата по т. 1.7. се удостоверяват чрез представяне (деклариране) в част III от
ЕЕДОП.
1.10. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпни
обстоятелства се попълва в ЕЕДОП както следва:
1.10.1. В Част ІІІ, Раздел А от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно
основания за изключване, свързани с наказателни присъди:
• Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
• Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
• Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
• Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности- по чл. 108а, ал. 1 от НК;
• Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и
по чл. 108а, ал. 2 от НК;
• Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
1.10.2. В Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно
присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК.
Достатаъчно е отбелязване от участника в същия раздел само с "Да" или "Не".
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1.11. Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените при
наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
1.12. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпления по
чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „Да“
участникът посочва:
• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за
постановяването й;
• Срока на наложеното наказание.
1.13. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник, за когото са налице
обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ. Отсъствието на обстоятелства по чл.327б от
ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел „Г“ от ЕЕДОП,
1.14. За обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя отделно попълнена
декларация към ЕЕДОП - по образец – Приложение №3 от настоящите изисквания. Не може да
участва в процедурата и ще бъде отстранен участник, който не е представил декларация за
обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ.
1.15. Не могат да участват в процедурата и ще бъдат отстранявани участници, които са
свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП. Отсъствието на това обстоятелство следва да се
декларира в част трета раздел „Г“ от ЕЕДОП.
1.16. От участие в настоящата процедура се отстранява участник при наличие на
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за
Изпълнителя по договора са съгл. чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези
обстоятелствата се декларират в част III, раздел „Г” от ЕЕДОП.
1.17. Възложителят отстранява от процедурата участник при наличие на основание по чл.107
от ЗОП.
1.18. Относно наличието или липсата на обстоятелства по част III, Раздел "Г" от ЕЕДОП, е
достататъчно отбелязване от участника в същия раздел само с "Да" или "Не".
1.19. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност - Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
1.20. Изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
1.21. Изисквания към технически и професионални способности на участниците –
Възложителят поставя изисквания за технически и професионални способности по чл. 63, ал. 1, т. 1, б
„б“, т. 3 и т. 10 от ЗОП, както следва:
1.21.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на
поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. Под „сходен предмет на
обществената поръчка“ се разбира ремонт на авиационно оборудване и/или летателни апарати
и/или двигатели. Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената услуга, които участникът, определен за изпълнител представя
преди сключване на договор за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Минимално изискване – През последните 3 (три) години участникът да има изпълнен не помалко от една услуга идентична или сходна с тази на поръчката.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор
като попълват съответния раздел в ЕЕДОП част IV, раздел В
1.21.2. За извършване проверката на КИА, участникът да разполага със съответните
технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството.
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Минимално изискване - участникът трябва да разполага с акредитирана лаборатория.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор,
само като попълват в част IV, буква В от ЕЕДОП.
1.21.3. Участникът трябва да притежава заверено копие на валиден сертификат за системата
за управление на качеството, удостоверяващ че дейностите по предмета на поръчката ще бъдат
извършени в условията на внедрена система за управление на качеството, съответстваща на
изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или
еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9100:2009 или еквивалентно/и, съгласно чл. 64, ал.1, т. 10 от ЗОП.
Минимално изискване - Участникът да прилага система за управление на качеството.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор
само като попълват в част IV, буква Г от ЕЕДОП.
1.22. Използване на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка и/или
капацитета на трети лица.
1.22.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по отношение на
критериите, свързани с техническите способности.
1.22.2. Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по т. 1.22.1
(използване капацитета на трети лица), като попълва част II, буква В.
1.22.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица
задължения.
1.22.4. Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от
процедурата, посочени в Обявлението за поръчката. Третото лице подава (попълва) отделен ЕЕДОП.
1.22.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на някое от условията по т. 1.22.4.
1.21.6. Участниците задължително обявяват ще ползват или не подизпълнител при
изпълнение на поръчката.
1.21.7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1.3. и
1.14. от настоящата глава се представят за всеки от тях.
1.22.8. Участникът посочва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, който ще им
възложи като преди подписване на договор (ако бъде избран за изпълнител), или в случаите по чл.
67, ал. 5 от ЗОП, представя и по отношение на подизпълнителя/подизпълнителите актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор.
2. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО
Поканеният участник следва в посочения срок да представи оферта, изготвена съгласно
настоящите изисквания.
Документите в офертата се представят в писмена форма на български език, а документите на
чужд език - придружени с превод на български език. Всички документи следва да бъдат представени
в оригинал или заверено от участника копие.
Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху която участникът
изписва:
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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
дирекция „Отбранителна аквизиция”
гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5

ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„РЕМОНТ/ИНСПЕКЦИИ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЕРТОЛЕТИ BELL-206 В3“
Наименование на участника (включително участниците в обединението, когато е приложимо):
……………………………………………..………….……………………………………………………………………………...
адрес за кореспонденция: …………………………………………………………..
телефон: …………………………………………………………………………..…..
факс и електронен адрес (по възможност): ………...…………………………..…

СЪДЪРЖАНИЕ на офертата:
1. Опис на представените документи – подписан от участника – съгласно образеца
Приложение № 1 от настоящите изисквания.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в електронен вид попълнен съгласно съответните образци (Приложение №2) в съответствие с изискванията на ЗОП,
ППЗОП и указанията на Възложителя (Приложение №11), приложен във формат PDF, на подходящ
електронен носител (CD, DVD, CD-R, DVD-R, USB, линк и др.), подписан с електронен подпис, или на
посочен в описа на документите интернет адрес, като в този случай документът трябва да е снабден с
времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който
се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.
2.1. В ЕЕДОП, участникът предоставя информация относно подизпълнителите (когато е
приложимо).
2.2. Към ЕЕДОП се прилагат доказателства за предприетите мерки за надеждност (когато е
приложимо). Предприетите мерки за надеждност се описват в ЕЕДОП.
3. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца Приложение №3 от настоящите изисквания. Декларацията се
подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т участника. Представя се и от всеки
подизпълнител (при наличие на такъв).
4. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо:
4.1. Документ за упълномощаване – нотариално заверено пълномощно (когато лицето,
което подава офертата, не е законният представител на участника).
4.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
и изискванията на възложителя - съгласно образеца Приложение №7 от настоящите изисквания.
4.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор съгласно образеца
Приложение №4 от настоящите изисквания.
4.4. Декларация за срока на валидност на офертата съгласно образеца Приложение №5 от
настоящите изисквания. Офертите следва да бъдат със срок на валидност не по малко от 4 (четири)
месеца, считано от деня, от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или факс) от участник да удължи срока на
валидност на офертата си, до момента на сключване на договор.
4.5. В случай, че участникът прецени, че в подадената от него оферта има конфиденциална
информация, във връзка с наличието на търговска тайна, която не иска да бъде разкривана от
Възложителя, той следва да посочи това обстоятелство в отделна декларация (съгласно изискването
на чл.102, ал.1 от ЗОП) и съгласно образеца Приложение №6 от настоящите изисквания.
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5. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Поставя се в опаковката с офертата в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри” на ……. (името на участника) за ….. (предмет на обществената
поръчка). Съдържа ценовото предложение на участника, изготвено съгласно образеца Приложение
№8 настоящите изисквания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
1.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, участникът посочва
подизпълнителите, вида и дела от поръчката, който ще им възложи, като преди подписване на
договор (ако бъде избран за изпълнител) представя и доказателство за поетите от подизпълнителите
задължения.
2. За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата.
За всеки от подизпълнителите следва да се представи отделен ЕЕДОП. За обстоятелствата по чл.327,
ал.1 от ЗОВСРБ се представя отделно попълнена декларация към ЕЕДОП - по образец – Приложение
№3 от настоящите изисквания. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен
подизпълнител, който не е представил декларация за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ.
3. Когато участникът предвижда участие на трети лица при изпълнението на поръчката, той
трябва да може да докаже, че разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
4. За всеки от третите лица следва да се представи отделен ЕЕДОП. За обстоятелствата по
чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя отделно попълнена декларация към ЕЕДОП - по образец –
Приложение №3 от настоящите изисквания.
5. Всички документи в офертите трябва да бъдат на български език. Ако в офертите са
включени документи, референции и/или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени
с превод на български език. Всички документи, за които не са представени оригинали, и за които не
се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с „Вярно с оригинала” и
подпис на лицето, представляващо участника.
6. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на съответния
участник.
7. При приемане на офертата върху опаковката ще се отбележат поредния номер, датата и
часа на получаването и данните ще се запишат във входящ регистър, за което на приносителя ще се
издаде документ.
8. Не се приемат оферти за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците
оферти, представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана опаковка или с нарушена
цялост. Тези обстоятелства се записват във входящия регистър.
9. Офертите се представят в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на адрес: гр. София - 1080,
ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5.
10. Участнициите, чиито оферти не отговарят на изискванията на ЗОП и настоящите
изисквания към поканата за участие, ще се отстраняват от участие и ценовите им предложения няма
да се разглеждат.
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Забележка:
Документация за участие в процедурата не се закупува. Възложителят предоставя пълен електронен
достъп до всички документи за участие в процедурата на следния адрес: (http://pp.mod.bg/)
(профила на купувача).
3. ДОГОВАРЯНЕ
3.1. Комисия назначена от Възложителя провежда договаряне с поканените участници по
реда на постъпване на първоначалните оферти, като направените предложения и постигнатите
договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на
комисията и от участника.
3.2. След провеждане на договаряне с всички участници комисията изготвя доклад до
Възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага класиране на участниците
съгласно критерият за възлагане „най-ниска цена“ и предложение за сключване на договор с
класирания на първо място участник, или предложение за прекратяване на процедурата със
съответното правно основание.
Забележка:
1. По време на договарянето по процедурата с поканените участници ще бъдат конкретизирани/договорени:
• Максималните срокове за извършване на Доставките/Услугите, (но не повече от 8 месеца);
• Посочените от участниците цени в ценовото предложение;
2. Зададените от Възложителя параметри в техническа спецификация ТС Л65.2676.17 и изменение и допълнение на
техническа спецификация ТС Л65.2676.17, няма да бъдат обект на договаряне.
3. Договорените параметри ще бъдат записани в протокол от проведеното със съответния участник договаряне и
отразени в съответните клаузи от проекта на договор.
4. В случай, че направените от участниците при договарянето предложения за промени в клаузите на договор,
които подлежат на договаряне не бъдат приети от комисията, валидни остават клаузите от проекта на договор,
приложен към настоящите изисквания.
При наличие на каквито и да било аритметични грешки и различия между предложените от участник
единични и общи цени в ценовото предложение, както и калкулираната обща стойност в лева без ДДС, комисията
няма да ги преизчислява, нито ще дава възможност за отстраняването им.
В тези случаи и обстоятелства, участникът ще се отстранява от участие.

4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
4.1. Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място участник, по реда и
при условията на чл.112 от ЗОП, настоящите изисквания към поканата и ППЗОП, при съобразяване с
българското законодателство по отношение на данък добавена стойност.
4.2. Договорът трябва да съответства на проекта на договор приложен в настоящите
изисквания към поканата, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на
които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се
допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 и са наложени от
обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата
4.3. Преди сключването на договор, възложителят изисква от участника, определен за
изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, гаранция за изпълнение на договора, както и други документи в
съответствие с националното законодателство.
4.4. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата при спазване на изискванията на чл. 75 от ППЗОП.
4.5. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория
класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
•

откаже да сключи договор;

•

не изпълни някое от изискванията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

•

не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
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4.6. За неуредените от настоящите изисквания към поканата въпроси се прилагат
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
5. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „найниска цена“.
Участникът чиято оферта отговаря на всички изисквания на Закона за обществените поръчки
(ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и изискванията на Възложителя указани в настоящите
„Изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка“ и е предложил най-ниска
цена се класира на първо място за изпълнител на поръчката.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОПИС
на представените документи в Папка №......
свързани с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„РЕМОНТ/ИНСПЕКЦИИ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЕРТОЛЕТИ BELL-206 В3”

№

Вид и количество
на документите

СЪДЪРЖАНИЕ

Дата:
Наименование на участника:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис и печат:

/оригинал, копие,
заверено копие/

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)

-------------------ПРИЛОЖЕН ОТДЕЛНО в XML и PDF ФОРМАТ----------------
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 327, АЛ.1 ОТ ЗОВСРБ
Долуподписаният/ата: _______________________________________________,
име, презиме, фамилия

ЕГН_________________, адрес:_____________________________________________
постоянен адрес

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на ____________

дата на издаване

от МВР-гр. _______________, адрес ________________________________________________________,
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ____________________, в ________________________________________________,
длъжност

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

със седалище___________________________________________________________________, адрес на
управление: ____________________________________________________________________________,
тел. /факс ______________, вписано в търговския регистър при _______________________________
съд по ф.д. №. ___________ /_________ г. БУЛСТАТ/ЕИК ______________________ участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен
търговец, в размер на ____________________________________________________________________
има следния произход: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
2. Декларирам, че собственик на капитала на горепосоченото юридическо лице/едноличен
търговец са следните лица:
2. 1. ___________________________________________________________________________
име, презиме, фамилия/фирма

ЕГН/ЕИК________________
Постоянен адрес /
Седалище и адрес на управление__________________________________________________________
Гражданство _____________________ Документ за самоличност _______________________________
2.2. ___________________________________________________________________________
име, презиме, фамилия/фирма

ЕГН/ЕИК _______________
Постоянен адрес/
Седалище и адрес на управление __________________________________________________________
Гражданство _____________________ Документ за самоличност _______________________________
и други.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

печат

фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
От ___________________________________________ с ЕГН _________________, с постоянен адрес в
гр. ___________, настоящ адрес в гр.___________, община _________, ул. __________ с лична карта №
____________, издадена на _________ от ________________, управител (член на управителния съвет,
член на Съвета на директорите) _______________________________________________ (посочва се
длъжността) на ___________________________________________________, участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: ________________________________________________,
ДЕКЛАРИРАМ
1. Запознат/а съм и приемам условията в проекта на договор.
2. Ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис

печат

фамилия

18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Долуподписаният/ата: ___________________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ____________________________
дата на издаване

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

със

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

седалище_______________________________________________________________________,

адрес на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________, участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: ____________________________________________,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са
валидни за срок от ...... /……../ месеца (не по-малко от 4 месеца съгласно изискванията на
възложителя), считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
2. При поискване за удължаване на срока на валидност на офертата, той ще бъде удължен със срока
поискан от Възложителя.

…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

…………………………………..….

............................../............................./

място на деклариране
дата на деклариране

подпис,

печат

фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПО ЧЛ.102, АЛ.1 ОТ ЗОП
(Когато е приложимо)
Подписаният/ата...............................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................
(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет ...................................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от офертата), да
се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се
подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените
от закона случаи.
Забележка:
Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си
информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията
от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП .
…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

…………………………………..….

............................../............................./

място на деклариране
дата на деклариране

подпис,

печат

фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„РЕМОНТ/ИНСПЕКЦИИ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЕРТОЛЕТИ BELL-206 В3”
Ние,...........................................................................................................................................
наименование на участника

със седалище и адрес на управление: ......................................................................... регистриран
по ф.д. № ................................................ / ................ г. по описа на ......................................... съд,
ЕИК ........................................................... .
В качеството си на участник в процедура на договаряне без предварително обяление за
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашето
предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на техническа спецификация ТС
Л65.2676.17. и Изменение и допълнение на ТС Л65.2676.17., което ще бъде обвързващо за нас в
срока на валидност на офертата ни.
Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане обвързващо за
нас до сключването на договор за изпълнение.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ
АКО БЪДЕМ ИЗБРАНИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР:
1. Ще извършим Ремонти/инспекции на агрегати, блокове и възли от комплектацията на вертолет
Bell-206 B3 и неговите системи, необходими за експлоатацията на вертолет Bell-206 B3, по видове и
количества, така както са описани в Приложение № 9, Таблица 1 от настоящите изисквания към
поканата за участие в процедурата.
2. Ще извършим проверка на КИА (контролно-измервателна апаратура), необходима за
експлоатацията на вертолет Bell-206 В3, по видове и количества, така както са описани в Приложение
№9, Таблица 2 от настоящите изисквания към поканата за участие в процедурата.
3. След извършване на ремонти/инспекции в паспортите/формулярите на изделията ще са
отбелязани назначените и междуремонтни ресурси, назначени календарни срокове на експлоатация
и междуремонтни срокове на експлоатация, ресурс по брой работни цикли, както и сроковете на
съхранение.
4. Ремонтните дейности по т.1. ще се извършват от Конструктора/Производителя или от оторизиран
от него, за вида дейност, изпълнител.
5. Ремонтните дейности по т.1 ща се извършват по оригинална заводска технология на
Конструктора/Производителя.
6. Ресурсите на ремонтираните изделия и сроковете на служба ще съответстват на установените от
Конструктора/Производителя за вида ремонт.
7. Вложеното при извършване на ремонтните дейности ново или ремонтирано оборудване ще
притежава междуремонтен и общ технически ресурс (календарен срок на експлоатация и ресурс по
часове) и ресурс по изработени цикли, не по-малък от този на замененото авиационно оборудване и
ще осигурявя междуремонтния ресурс на основното изделие.
8. Номенклатурите на вложеното при извършване на ремонтните дейности ново или ремонтирано
авиационно оборудване ще съответстват на номенклатурите посочени в актуалната каталожна
документация па Конструктора/Производителя.
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9. На вложеното при извършване па ремонтните дейности оборудване ще бъдат изпълнени всички
действащи към момента задължителни технически бюлетини.
10. Проверката на КИА (контролно-измервателна апаратура) по т.2 ще се извърши в акредитирани
лаборатории от лицензирани специалисти.
11. Транспортирането на изделията за и след извършване на Услугите ще се извършва в стандартни
заводски опаковки (когато е необходимо).
12. Ремонтът/инспекциите на изделията ще бъдат извършени в условията на внедрена система за
управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или
еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/н, или БДС EN 9100:2009 или
еквивалентно/и.
13. Гаранционният срок на ремонтираните/инспектирани изделия ще бъде …………………………… (не помалък от 100 летателни часа и/или 12 месеца, което събитие настъпи по-рано), считано от
датата на „Протокол за приемане на извършените услуги“.
14. Изделията след ремонт/инспекция/проверка ще бъдат съпроводени със следните документи:
14.1. Документи, удостоверяващи качеството на извършените ремонтни дейности/ инспекции/
проверки, издадени от ремонтната организация.
14.2. Гаранционни карти за всеки продукт.
14.3. За всички дейности по изпълнение на услугата, Изпълнителят ще предостави Декларация за
съответствие съгласно БДС - EN ISO/IES 17050 - 1:2010или еквивалентно/и.
15. Оценката на съответствието ще се извършва от представители на Заявителя/Потребителя и се
изготвя „Протокол за приемане на извършените услуги“.
16. Сроковете на годност (периода па валидност на проверката) на КИА, ще съответстват на
установените от Производителя за вида проверка.
17. Максималният срок за изпълнение на Услугите по предмета на процедурата, подробно описани
в Приложение № 10 от настоящите изисквания към поканата за участие ще бъде …………………. (не
по-голям от 8 месеца) считано от датата на подписване на договора по предмета на обществената
поръчка.

…………………………………..….
място

…………………………………..….
дата

............................................................
име,фамилия, подпис

............................................................

длъжност на представляващия участника
печат

22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
/в отделен запечатан плик/
„РЕМОНТ/ИНСПЕКЦИИ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЕРТОЛЕТИ BELL-206 В3”
Ние,...........................................................................................................................................
наименование на участника

със седалище и адрес на управление: ......................................................................... регистриран по ф.д.
№ ................................................ / ................ г. по описа на ............................................................. съд,
ЕИК ........................................................... .
в качеството ни на участник в процедурата на договаряне без предварително обяление за възлагане
на обществена поръчка, с настоящото Ви представяме ценовото ни предложение за изпълнение на
обществената поръчка с горепосочения предмет, което ще бъде обвързващо за нас в срока на
валидност на офертата ни.
Предлаганите от нас единични единични и общи цени в Лева без ДДС, за извършване на дейностите
съгласно Приложение № 9, Таблица 1 от изискванията към поканата за участие в процедурата са
както следва:
ТАБЛИЦА 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование
STARTER GENERATOR (O/H)
FUEL CONTROL (O/H)
GOVERNOR,PWR.,TURB (O/H)
M/R HUB ASSEMBLY (O/H)
T/R HUB ASSEMBLY (O/H)
TRANSMISSION ASSY: MGB FOR REPAIR
TRANSMISSION ASSY INCLUDING MAST ASSY P/N
206-040-002-111 for 1500H INSPECTION
GEARBOX ASSY, TAIL ROTOR - to replace DOUPLEX
BEARING P/N 206-040-410-101
GPS, KLN-89B-13 GLOBAL POSITIONING SYSTEM
KX-165 NAV/COMM TRANSCEIVER
KR-10A RADIO ALTIMETER
KFS599A/NVG/
INDICATOR,TUBBINE OUTLET TEMPERATURE
INDICATOR,GAS PRODUCER
DIRECTIONAL GYRO KG-102А
TRANSPONDER КТ-76А
KI-250 INDICATOR, RADIO ALTIMETER
ACTUATOR,LINEAR
INDICATOR, TORQUEMETER
INDICATOR, TURN AND BANK
INDICATOR, TRANSMISSION OIL TEMPERATURE
AND PRESSURE

Номенклатура

Мярка

К-во

206-062-200-117
23065104
23065123
206-011-100-107
206-011-810-153
206-040-002-115

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
2
2
1

206-040-002-115

бр.

2

206-040-402-107

бр.

1

066-01148-0102
069-1025-25
066-1061-03
071-01539-0101
206-375-005-101
206-075-682-109
060-0015-00
066-1062-00
066-3054-01
206-062-721-115
206-075-739-115
5550-8340N5L

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1

206-075-678-105

бр.

1
ВСИЧКО:

Единична
цена

Обща цена

.....................................

23

Предлаганите от нас единични единични и общи цени в Лева без ДДС, за извършване на дейностите
съгласно Приложение № 9, Таблица 2 от документацията за участие са както следва:
ТАБЛИЦА 2
№

Наименование

Номенклатура

Мярка

К-во

1

RADS-AT

RADS-AT

бр.

1

2

PITOT STATIC test set

1811GA645

бр.

1

Единична
цена

ВСИЧКО:

Обща цена

.....................................

Обща цена за изпълнение на поръчката ...................... Лева без ДДС
(Цена по Таблица 1 + Цена по Таблица 2)

Ако бъдем определени за Изпълнител, настоящото ценово предложение ще остане обвързващо за
нас до сключването на договор за изпълнение.
Забележки:
1. Участникът да представи цени за всички номенклатури посочена в таблицата.
Предложените от участника цени да са по големи от „0“ (нула) и следва да бъдат закръглени до
втория знак след десетичната запетая.
2. Посочените цени да бъдат в ЛЕВА без ДДС.
3. Цените в ценовото предложение трябва да включват всички възможни разходи свързани с
изпълнението в пълен обем на оферираните дейности. Те трябва да бъдат формирани с оглед
мястото за изпълнение на Услугите посочени в настоящите изисквания към поканата и съгласно
ангажиментите на участника, произтичащи от условията за изпълнение, посочени в изискванията към
поканата.
4. При неспазване на горните изисквания, офертата ще се отстранява от участие в
процедурата.
…………………………………..….

............................................................

…………………………………..….

............................................................

място
дата

име,фамилия, подпис

длъжност на представляващия участника
печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

РЕМОНТ/ИНСПЕКЦИИ/ПРОВЕРКИ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЕРТОЛЕТИ BELL-206 В3
ТАБЛИЦА 1
АГРЕГАТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИЯТА НА ВЕРТОЛЕТ BELL-206 B3 И НЕГОВИТЕ СИСТЕМИ ПОДЛЕЖАЩИ НА
РЕМОНТ/ИНСПЕКЦИИ
№

Наименование

1
2
3
4
5

STARTER GENERATOR (O/H)
FUEL CONTROL (O/H)
GOVERNOR,PWR.,TURB (O/H)
M/R HUB ASSEMBLY (O/H)
T/R HUB ASSEMBLY (O/H)

206-062-200-117
23065104
23065123
206-011-100-107
206-011-810-153

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

Кво
1
1
1
2
2

6

TRANSMISSION ASSY: MGB
FOR REPAIR

206-040-002-115

бр.

1

Непланиран
ремонт

206-040-002-115

бр.

2

1500 ч. инспекция

1500 Hours Inspection

206-040-402-107

бр.

1

Планиран ремонт

Смяна на лагерите 3000 Hours Inspection

7

8

TRANSMISSION ASSY
INCLUDING MAST ASSY P/N
206-040-002-111 for 1500H
INSPECTION
GEARBOX ASSY, TAIL ROTOR to replace DOUPLEX BEARING
P/N 206-040-410-101

Номенклатура

Мярка

Забележка
Планиран ремонт
Планиран ремонт
Планиран ремонт
Планиран ремонт
Планиран ремонт

9

GPS, KLN-89B-13 GLOBAL
POSITIONING SYSTEM

066-01148-0102

бр.

2

Непланиран
ремонт

10

KX-165 NAV/COMM
TRANSCEIVER

069-1025-25

бр.

2

Непланиран
ремонт

11

KR-10A RADIO ALTIMETER

066-1061-03

бр.

2

Непланиран
ремонт

12

KFS599A/NVG/

071-01539-0101

бр.

1

13

INDICATOR,TUBBINE OUTLET
TEMPERATURE

206-375-005-101

бр.

1

14

INDICATOR,GAS PRODUCER

206-075-682-109

бр.

1

15

DIRECTIONAL GYRO KG-102А

060-0015-00

бр.

2

16

TRANSPONDER КТ-76А

066-1062-00

бр.

1

17

KI-250 INDICATOR, RADIO
ALTIMETER

066-3054-01

бр.

2

18

ACTUATOR,LINEAR

206-062-721-115

бр.

2

19

INDICATOR, TORQUEMETER

206-075-739-115

бр.

1

20

INDICATOR, TURN AND BANK

5550-8340N5L

бр.

1

21

INDICATOR, TRANSMISSION
OIL TEMPERATURE AND
PRESSURE

206-075-678-105

бр.

1

Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт

Неизправност
Overhaul
Overhaul
Overhaul
2400 Hours Inspection
2500 Hours Inspection
Наличие на стружки в
маслото от долната
опора на мачтата

1. Неизправен ключ
ON/OFF
2. Неизправен подсвет и
батерия за подмяна
Неизправен подсвет
на дисплея
1.Стрелката остава на
100 фута.
2. Неизправен приемопредавател
Неизправен NVG
подсвет.
Неточни показания на
ТОТ
Колебания в
показанията с ±15%
1.В полет- грешни
показания
2. Натрупва грешка в
полет
Понижена мощност
Счупен преден панел и
неточни показания
Неизправен електромотор и крайни
изключватели
Нехерметичност
Неизправен жироскоп
Нехерметичност
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Забележка:
Посочените номенклатури и наименования в горната таблица са съгласно следната техническа
документация:
№

Наименование

Номенклатура

За двигател Allison 250-C20J
1

TECHNICAL PUBLICATIONS/ MAINTENANCE MANUAL 250-C20J

10W2

2

ILLUSTRATED PARTS CATALUGUE 250-C20J

10W4

3

COMMERCIAL ENGINE BULLETINS 250-C20J

CEB250C20

4

COMMERCIAL ENGINE SERVICE LETTERS 250-C20J

CLS250C20

За вертолет Bell-206B3
1

206B3 - MAINTENANCE MANUAL

2

206B3 - ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN

3

206B3 - COMPONENT REPAIR AND OVERHAUL MANUAL

ТАБЛИЦА 2
ПОДЛЕЖАЩА НА ПРОВЕРКА КИА (КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА), НЕОБХОДИМА ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ВЕРТОЛЕТ BELL-206 В3
№

Наименование

Номенклатура

Мярка

К-во

1

RADS-AT

RADS-AT

бр.

1

2

PITOT STATIC test set

1811GA645

бр.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ДОГОВОР (ПРОЕКТ)
№ УД-12 ___ / ___ . ___ . 2018 г.
Днес, ………...2018 год. в гр. София между:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, гр.София 1039, ул.”Дякон Игнатий” №3, ЕИК 000695324,
представлявано от Красимир Дончев Каракачанов, Министър на отбраната, наричано за кратко
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и от друга страна ………………………………. със седалище и адрес на
управление: ………………………………….., представлявано от ..........................................................................,
наричано за кратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани
съответно „Страна” или „Страните”, на основание чл. 112 от ЗОП и влязлата в сила Решение за
определяне на изпълнител № ………. се сключи настоящия договор (по-долу в текста „Договор/а”) за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на Договора да извърши
срещу възнаграждение „Ремонт/инспекции на агрегати, блокове и възли от комплектацията на
вертолети Bell-206 В3” така, както са посочени в Приложение № 1 от Договора и съгласно
изискванията на техническа спецификация ТС Л 65.2676.17 и Изменение и допълнение на
Техническа спецификация ТС Л 65.2676.17, Приложение № 9 от Договора.
II. СРОКОВЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. (1) Влизане в сила срок на изпълнение:
1. Договорът влиза в сила след подписването му от Страните.
2. Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка така както е описан в Раздел I от
Договора е………………………. (предложения от участника, но не по-дълъг от 8 месеца), считано от
датата на неговото подписване.
3. За дата на предоставяне на услугата се счита датата на приемане на услугата и доставката след
изпълнение, което се удостоверява чрез подписване от двете страни на „Протокол за приемане и
предаване на услугата“.
(2) Място и условия за приемане и предаване на услугите, включени в предмета на договора по
чл.1:
Имуществото за ремонт по предмета на договора се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на
услугата и се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпълнение на услугата във военно формирование
26810 – Поповица.
Приемането и предаването на Имуществото - за изпълнение на предмета на договора ще се
извършва с подписване от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
предаване на имуществото за изпълнение на услугата – „Протокол за приемане и предаване за
изпълнение на услугата“ (Приложение №3), а при приемане на имуществото след изпълнение на
услугата „Протокол за приемане на извършените услуги“ (Приложение №4). За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
приемо-предавателните протоколи ще се подписват от упълномощени от Командира на
Военновъздушните сили представители на военно формирование военно формирование 26810 –
Поповица.
Датата на подписване на „Протокол за приемане на извършените услуги“ (Приложение №4) от
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпълнение на предмета на договора за обществената
поръчка ще се счита за крайна дата на изпълнение на услугата.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) Общата стойност за изпълнение на предмета по чл.1 на Договора е в размер
на………………………. лева без ДДС и ………………………. лева с ДДС, а цените на отделните услуги са
посочени в Приложение 2 от Договора.
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(2) Крайните цени и общата стойност на договора се формират с оглед мястото и условията за
изпълнение посочени в чл.2 на Договора и включва всички възможни разходи, свързани с
изпълнението в пълен обем на дейностите по предмета на Договора.
(3) Крайните цени и общата стойност се приемат за окончателни и няма да бъдат променяни в
процеса на изпълнение на дейностите по предмета на Договора.
(4) При сключване на Договора, ще бъде съобразено българското законодателство по ДДС.
Чл.4. (1) Плащането на сумата по чл.3, ал.1, ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
следния начин:
1. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след
изпълнение в пълен обем на всички дейности съгласно предмета на поръчката и представяне в
дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на следните документи:
• Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на изпълнителя и на
военното формирование - краен получател;
• Оригинал на „Протокол за приемане на извършените услуги“ (Приложение №4) за предаване на
имуществото от изпълнителя на възложителя след изпълнение на предмета на договора за
обществената поръчка, подписани от представител на изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден от началника на формированието краен получател.
(2) Ако някои от платежните документи са на чужд език, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури техния
превод на български език.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител при наличие на
обстоятелствата по чл.66, ал.4 от ЗОП и след представяне на следните документи:
а. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или част от тях като
недължими;
в. Документите, посочени в чл.4, ал.1, т.1 от настоящия договор(когато е приложимо)
Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането за плащане
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа (когато е приложимо), както и когато
не е представен някой от изискуемите документи за плащане съгласно клаузите на договора.
Забележка: Чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1 и чл. 7а се прилагат само когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва
подизпълнители.
(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е чуждестранно лице, всички банкови разходи извън територията на
Република България, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а всички банкови разходи на територията на
Република България са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (когато е приложимо).
(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
-----------------------------------IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА
Чл.6 (1) Рискът от загуба или повреда преминава от едната Страна на другата с подписването на
„Протокол за приемане на извършените услуги“ (Приложение № 4).
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ не по-малко от 10
(десет) дни предварително за датата за предаване, след изпълнение на услугата по предмета на
договора по чл.1, за приемане на Имуществото по предмета на Договора
2. Да участва със свой представител в комисиите за оценка на съответствието;
3. Да заменя или ремонтира за своя сметка ремонтираното или доставеното по договора Имущество,
показало недостатъци по време на експлоатация, когато същото е в определения за него
гаранционен срок;
4. Да изпраща свой представител за участие в процедури по рекламация и за подписване на Акт за
рекламация;
5. Да предоставя декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO /IEC 17050 – 1:2010 или
еквивалентно/и;
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6. След получаване на Имуществото за предоставяне на услугата Изпълнителят осигурява за своя
сметка, отговорност и риск нейното транспортиране до мястото на изпълнение на услугата.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получава плащанията по Договора в съответствие с договорените срокове и условия;
2. Да поиска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО с оглед
точното изпълнение на задълженията си по Договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. В 10 (десет) дневен срок от получаване на писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за
предаване на Имуществото, да осигури свои упълномощени представители във военното
формирование краен получател за неговото приемане.
2. Да подписва Протоколите за приемане и предаване на услугата;
3. След приемане на Имуществото съгласно предмета на Договора, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
договорените цени съгласно условията и сроковете, посочени в Договора;
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ :
1. Има право да предявява рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на установения гаранционен
срок, в съответствие с раздел VIІ на Договора.
2. Не носи и не се свързва с никаква отговорност в случай на каквото и да било евентуално
нарушаване на права, притежавани от трети страни, които могат да бъдат както национални, така и
чуждестранни субекти.
Чл.7а. (1) За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва само
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ, като
следва да сключи договор/и с тях.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителите
си. Видът и делът на участието на подизпълнителя/те следва да бъдат същите, като посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
- Подизпълнител ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител, ЕИК)
ще изпълнява следните работи от предмета на Договора:.............................. (съдържанието на тази
точка се възпроизвежда толкова пъти, колкото са предложените подизпълнители)
(3) Сключването на Договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за
изпълнение на Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената
поръчка на лица, които не са подизпълнители;
2. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато предложеният подизпълнител престане
да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в
предмета на договора за подизпълнение;
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на дейностите, включени в
предмета на Договора на лица, които не са подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова
задължение и за ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ в сключваните с тях договори.
VI. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД
Чл.8. (1) Ремонтните дейности по чл. 1 ще се извършват по оригинална заводска технология на
Конструктора/Производителя.
1. След извършване на ремонти/инспекции в паспортите/формулярите на изделията ще са
отбелязани назначените и междуремонтни ресурси, назначени календарни срокове на експлоатация
и междуремонтни срокове на експлоатация, ресурс по брой работни цикли, както и сроковете на
съхранение.
2. Ресурсите на ремонтираните изделия и сроковете на служба ще съответстват на установените от
Конструктора/Производителя за вида ремонт.
3. Вложеното при извършване на ремонтните дейности ново или ремонтирано оборудване ще
притежава междуремонтен и общ технически ресурс (календарен срок на експлоатация и ресурс по
часове) и ресурс по изработени цикли, не по-малък от този на замененото авиационно оборудване и
да осигури междуремонтния ресурс па основното изделие.
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4. Номенклатурите на вложеното при извършване на ремонтните дейности ново или ремонтирано
авиационно оборудване ще съответстват на номенклатурите посочени в актуалната каталожна
документация па Конструктора/Производителя.
5. На вложеното при извършване па ремонтните дейности оборудване ще бъдат изпълнени всички
действащи към момента задължителни технически бюлетини.
6. Проверката на КИА (контролно-измервателна апаратура) ще се извърши в акредитирани
лаборатории от лицензирани специалисти.
7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение. Транспортирането на изделията за и след
ремонт/инспекции (когато е необходимо) ще се извършва в стандартни заводски опаковки.
(2) Ремонтираните/инспектирани изделия ще бъдат съпроводени със следните документи:
1. Документи, удостоверяващи качеството на извършените ремонтни дейности/инспекции/проверки,
издадени от ремонтната организация.
2. Гаранционни карти за всеки продукт.
3. За всички дейности по изпълнение на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предостави Декларация за
съответствие съгласно БДС - EN ISO/IES 17050 - 1:2010 или еквивалентно/и.
4. Оценката на съответствието на ремонтираните двигатели се извършва от представителите на
Възложителя/Потребителя и се изготвя Протокол за приемане на услугата/те.
5. Гаранционният срок на ремонтираните/инспектирани изделия ще е не по-малък от 100 (сто)
летателни часа и/или 12 месеца, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на приемопредавателния протокол след ремонт/инспекция, което събитие настъпи по-рано
VII. УРЕЖДАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ РЕКЛАМАЦИИ
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ качество на ремонтираното и Имущество и носи
отговорност за отстраняване на всички дефекти и неизправности, възникнали по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.10. Гаранцията не се отнася за дефекти и недостатъци възникнали в резултат на неспазване от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители на изискванията за експлоатация и/или
съхранение, указани в експлоатационната документация, и за такива възникнали вследствие на
форсмажорни обстоятелства, като пожар, природни бедствия, земетресения, военни действия,
диверсии и т.н.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качеството на
ремонтираното Имущество в рамките на посочените в Договора гаранционни срокове.
Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез дирекция "Отбранителна аквизиция"-МО изпраща уведомление към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора при наличие на основание за рекламация и съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
уточняват датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея. Уведомлението се
основава на „Телеграма-известие за несъответствие“ (Приложение № 5), подадена от ползвателя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до десет работни дни от получаване на уведомлението по ал. 1
да определи и изпрати свои представители на указаното в уведомлението място, като
предварително писмено информира дирекция "Отбранителна аквизиция"-МО.
(3) Анализът по ал. 1 се извършва от комисия с участието на представители на двете страни.
(4) Резултатите от анализа се отразяват в „Акт за рекламация“ (Приложение № 6). Актът се подписва
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 7 (седем) работни дни след датата на начало на извършване на анализа
чрез представителите на военното формирование, експлоатиращи авиационната техника и
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител, Актът за рекламация се подписва без
негово участие като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да го оспорва впоследствие.
Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани откритите и предявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в периода
на установения гаранционен срок дефекти и недостатъци, възникнали по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за
своя сметка и в най-кратък срок, но не по-голям от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на
издаване на Акта за рекламация.
(2) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители Страните на „Акт за
възстановяване“ (Приложение № 7). Датата на Акта за възстановяване се счита за дата на
отстраняване на дефекта или недостатъка.
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Чл.14. Разходите, свързани с възстановяването на рекламираното Имущество са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15. (1) При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора
в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС (внесена парична сума, банкова гаранция или
застраховка) със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след крайния срок за
изпълнение на задълженията по договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да внесе парична сума в същия размер по сметката на дирекция
„Финанси“– МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
(3) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на банкова гаранция, изискването е банковата
гаранция да бъде безусловна и неотменими, като текстът й се съгласува предварително с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на застрахователна полица, изискването е
плащането по нея да бъде безусловно, като текстът й се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Изискванията към гаранцията за изпълнение под формата на застрахователна полица са съгласно
Приложение № 8 от проекта на договор.
(6) Банковите гаранции/ застрахователните полици служат за обезпечаване на точното и
своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора.
(7) Сумите по гаранциите за изпълнение /застрахователните суми по застрахователните полици се
усвояват/ изплащат изцяло или частично в случай на пълно или частично неизпълнение на
задължения по договора, пропорционално на неизпълнената част. При забава в изпълнението на
договора, изпълнителят е длъжен да удължава крайният срок на банковите гаранции/
застрахователните полици със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок
за приключване на изпълнението на задълженията по договора при отчитане на забавата.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 30 (тридесет) дни
след приключване изпълнението на задълженията по договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
приспадне от гаранцията за изпълнение дължимите неустойки в случай на забавено, частично или
пълно неизпълнение или при некачествено изпълнение на задължения по договора включително и
гаранционните такива. В тези случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 30 дни, да допълни
съответната гаранция до размера и, уговорен в ал. 1, като внесе задържаната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума
по сметка на същия или учреди банкова гаранция/застраховка за сума до размера по чл.1.
(9) Върху посочените гаранции ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата
законно са престояли при него.
(11) Всички разходи свързани с гаранциите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(12) В случай, че някоя от гаранциите е под формата на застрахователната полица, то същата следва
да бъде издадена от Застрахователна компания, установена на територията на Република България.
Разходите по нейното издаване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (когато е приложимо).
(13) Застрахователните полици по застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя се връщат на застрахователната компания, която ги е издала в срок до
30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на Договора (когато е приложимо).
IX. НЕУСТОЙКИ
Чл.16. (1) В случай на неизпълнение на задължението да достави стоката в договорения срок,
изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,10 % (нула цяло и десет процента) от
стойността на забавената част за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от
общата стойност на договора без ДДС.
(2) При частично или пълно неизпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да
прекрати договора, да търси обезщетение за нанесени вреди и да претендира за неустойка в размер
на 20 % от общата стойност на договора без ДДС.
(3) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на
рекламираната стока без ДДС и в случая по чл. 13, независимо дали възложителят е предприел
действия по развалянето на договора.
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(4) Ако ремонтираните продукти са със съществени отклонения или недостатъци, които ги правят
негодни за ползване и тяхната стойност е повече от половината от общата стойност на продуктите по
договора, възложителят има право да развали договора за съответната услуга, включително има
право да развали договора, да върне получената стока и да получи неустойка в размер на 20 %
(двадесет процента) от общата стойност на договора без ДДС.
(5) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,10% (нула цяло и десет процента) от стойността на
рекламираната стока без ДДС за всеки просрочен ден в случай, че не изпълни в срок предвиденото в
Акта за рекламация, но не повече от 20% (двадесет процента) от договорната стойност на
рекламираната стока без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на договорната стойност
на рекламираната стока, ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно с обезщетение
за претърпените вреди над размера на неустойката.
(6) Възложителят дължи неустойка при забава в плащането на цената в размер на законната лихва,
след изтичане на договорения срок.
(7) При разваляне на настоящия договор по вина на изпълнителя, той дължи неустойка в размер на
20 % (двадесет процента) от стойността на договора без ДДС.
Х. ФОРС - МАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.17. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения
по Договора, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като например
земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така
също и забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуален
административен акт или нормативен акт на държавен или общински орган.
(2) За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след сключване на Договора,
което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е
било предвидимо, не е било предотвратено.
(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на не положена грижа от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.
(4) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Страната, която се позовава на нея
е длъжна писмено да уведоми насрещната Страна в срок от десет работни дни от възникването или
преустановяването й.
(5) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от държавен или
общински орган.
(6) Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по чл.17, ал.4 срок за възникването на
непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната точка начин,
страната не може да се позовава на непреодолима сила.
(7) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се
позовава на форс-мажорните обстоятелства.
ХІІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, ако са налице отклонения или
недостатъци, установени при приемането на услугата и доставеното Имущество, които правят същите
негодни за употреба по предназначението му и при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани
установените отклонения или недостатъци или замени доставеното некачествено Имущество с
качествено за своя сметка, съответстващо на първоначално договореното.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора за напред, ако след изтичане на 60-дневния срок за
отстраняване на недостатъците, тези недостатъци не са били отстранени.
(3) Този Договор ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество,
което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е
контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е
изпълнило в съответните срокове задължението си по § 14, ал.1 от Преходните и заключителни
разпоредби към ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (в сила от 01.07.2016 г.). В този случай не се дължи
връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на извършените услуги, а получените
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.
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(4) Прекратяването на Договора може да стане и при следните основания:
1. По взаимно съгласие на Страните, изразено писмено и подписано от тях.
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от Страните, с отправяне на писмено 7
(седем) дневно предизвестие от изправната до неизправната Страна.
3. При прекратяване без правоприемство на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Всяка от страните може едностранно, след отправяне на писмено обосновано предизвестие, в 7дневен срок да прекрати или развали Договора, ако другата Страна не изпълни задълженията си в
определените в Договора срокове.
5. При започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6. При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойка. Дължи се единствено за плащане на
извършените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването дейности по изпълнение на
договора.
ХІIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.19. Всяко изменение по Договора се смята за действително, ако е изготвено в писмена форма,
подписано е от двете страни и е допустимо съгласно ЗОП.
Чл.20. Всички правоотношения между Страните, произтичащи от Договора и неуредени от него, се
уреждат по ЗЗД и другите действащи съгласно българското законодателство нормативни актове.
Споровете между Страните се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие, спорът се
отнася за решаване пред компетентния български съд.
Чл.21. Никоя от Страните по Договора няма право да прехвърля изпълнението на своите договорни
задължения на трети лица, които не са страна по него.
Чл.22. Всяка Страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно писмено другата
страна.
Чл.23. Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Договора ще бъдат определени със
заповед на Командира на Военновъздушните сили.
Чл.24. Настоящият Договор е съставен и подписан в два еднакви и с еднаква юридическа сила
екземпляра - по един за всяка от страните.
Чл.25. Приложения от № 1 до 9 са неразделна част от Договора.
АДРЕСИ ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ:
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
гр. София, ул. "Дякон Игнатий"3
Тел.: 02 9220642; факс: 02 9515169

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

_________________________КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

______________________

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ"
_________________________ТОДОР ГЕЛЕВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2018 г.

ИМУЩЕСТВО ОТ КОМПЛЕКАТЦИЯТА НА ВЕРТОЛЕТИ BELL-206 В3
ПОДЛЕЖАЩО НА РЕМОНТ/ИНСПЕКЦИИ/ПРОВЕРКИ
ТАБЛИЦА 1
АГРЕГАТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИЯТА НА ВЕРТОЛЕТ BELL-206 B3 И НЕГОВИТЕ СИСТЕМИ ПОДЛЕЖАЩИ НА
РЕМОНТ/ИНСПЕКЦИИ
№

Наименование

1
2
3
4
5

STARTER GENERATOR (O/H)
FUEL CONTROL (O/H)
GOVERNOR,PWR.,TURB (O/H)
M/R HUB ASSEMBLY (O/H)
T/R HUB ASSEMBLY (O/H)

6

TRANSMISSION ASSY: MGB
FOR REPAIR

7

8

TRANSMISSION ASSY
INCLUDING MAST ASSY P/N
206-040-002-111 for 1500H
INSPECTION
GEARBOX ASSY, TAIL ROTOR to replace DOUPLEX BEARING
P/N 206-040-410-101

Номенклатура

Мярка

К-во

Забележка

206-062-200-117
23065104
23065123
206-011-100-107
206-011-810-153

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
2
2

Планиран ремонт
Планиран ремонт
Планиран ремонт
Планиран ремонт
Планиран ремонт

206-040-002-115

бр.

1

Непланиран
ремонт

206-040-002-115

бр.

2

1500 ч. инспекция

1500 Hours Inspection

206-040-402-107

бр.

1

Планиран ремонт

Смяна на лагерите 3000 Hours Inspection

9

GPS, KLN-89B-13 GLOBAL
POSITIONING SYSTEM

066-01148-0102

бр.

2

Непланиран
ремонт

10

KX-165 NAV/COMM
TRANSCEIVER

069-1025-25

бр.

2

Непланиран
ремонт

11

KR-10A RADIO ALTIMETER

066-1061-03

бр.

2

Непланиран
ремонт

12

KFS599A/NVG/

071-01539-0101

бр.

1

13

INDICATOR,TUBBINE OUTLET
TEMPERATURE

206-375-005-101

бр.

1

14

INDICATOR,GAS PRODUCER

206-075-682-109

бр.

1

15

DIRECTIONAL GYRO KG-102А

060-0015-00

бр.

2

16

TRANSPONDER КТ-76А

066-1062-00

бр.

1

17

KI-250 INDICATOR, RADIO
ALTIMETER

066-3054-01

бр.

2

18

ACTUATOR,LINEAR

206-062-721-115

бр.

2

19

INDICATOR, TORQUEMETER

206-075-739-115

бр.

1

20

INDICATOR, TURN AND BANK

5550-8340N5L

бр.

1

21

INDICATOR, TRANSMISSION
OIL TEMPERATURE AND
PRESSURE

206-075-678-105

бр.

1

Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт
Непланиран
ремонт

Неизправност
Overhaul
Overhaul
Overhaul
2400 Hours Inspection
2500 Hours Inspection
Наличие на стружки в
маслото от долната
опора на мачтата

1. Неизправен ключ
ON/OFF
2. Неизправен подсвет и
батерия за подмяна
Неизправен подсвет
на дисплея
1.Стрелката остава на
100 фута.
2. Неизправен приемопредавател
Неизправен NVG
подсвет.
Неточни показания на
ТОТ
Колебания в
показанията с ±15%
1.В полет- грешни
показания
2. Натрупва грешка в
полет
Понижена мощност
Счупен преден панел и
неточни показания
Неизправен електромотор и крайни
изключватели
Нехерметичност
Неизправен жироскоп
Нехерметичност

34

Забележка:
Посочените номенклатури и наименования в горната таблица са съгласно следната техническа
документация:
№

Наименование

Номенклатура

За двигател Allison 250-C20J
1

TECHNICAL PUBLICATIONS/ MAINTENANCE MANUAL 250-C20J

10W2

2

ILLUSTRATED PARTS CATALUGUE 250-C20J

10W4

3

COMMERCIAL ENGINE BULLETINS 250-C20J

CEB250C20

4

COMMERCIAL ENGINE SERVICE LETTERS 250-C20J

CLS250C20

За вертолет Bell-206B3
1

206B3 - MAINTENANCE MANUAL

2

206B3 - ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN

3

206B3 - COMPONENT REPAIR AND OVERHAUL MANUAL

ТАБЛИЦА 2
ПОДЛЕЖАЩА НА ПРОВЕРКА КИА (КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА), НЕОБХОДИМА ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ВЕРТОЛЕТ BELL-206 В3
№

Наименование

Номенклатура

Мярка

К-во

1

RADS-AT

RADS-AT

бр.

1

2

PITOT STATIC test set

1811GA645

бр.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2018 г.

ЦЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
Описаните по-долу цени включват всички възможни разходи свързани с изпълнението в пълен обем
на дейностите по предмета на Договора. Те са формирани с оглед мястото за изпълнение на Услугите
посочени в Договора и съгласно ангажиментите на Изпълнителя, произтичащи от условията за
изпълнение, посочени в него. Цените са в лева без ДДС.
№

Наименование

1
2
3
4
5
6

22

STARTER GENERATOR (O/H)
FUEL CONTROL (O/H)
GOVERNOR,PWR.,TURB (O/H)
M/R HUB ASSEMBLY (O/H)
T/R HUB ASSEMBLY (O/H)
TRANSMISSION ASSY: MGB FOR REPAIR
TRANSMISSION ASSY INCLUDING MAST
ASSY P/N 206-040-002-111 for 1500H
INSPECTION
GEARBOX ASSY, TAIL ROTOR - to replace
DOUPLEX BEARING P/N 206-040-410-101
GPS, KLN-89B-13 GLOBAL POSITIONING
SYSTEM
KX-165 NAV/COMM TRANSCEIVER
KR-10A RADIO ALTIMETER
KFS599A/NVG/
INDICATOR,TUBBINE OUTLET TEMPERATURE
INDICATOR,GAS PRODUCER
DIRECTIONAL GYRO KG-102А
TRANSPONDER КТ-76А
KI-250 INDICATOR, RADIO ALTIMETER
ACTUATOR,LINEAR
INDICATOR, TORQUEMETER
INDICATOR, TURN AND BANK
INDICATOR, TRANSMISSION OIL
TEMPERATURE AND PRESSURE
RADS-AT

23

PITOT STATIC test set

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Номенклатура

Мярка

К-во

206-062-200-117
23065104
23065123
206-011-100-107
206-011-810-153
206-040-002-115

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
2
2
1

206-040-002-115

бр.

2

206-040-402-107

бр.

1

066-01148-0102

бр.

2

069-1025-25
066-1061-03
071-01539-0101
206-375-005-101
206-075-682-109
060-0015-00
066-1062-00
066-3054-01
206-062-721-115
206-075-739-115
5550-8340N5L

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1

206-075-678-105

бр.

1

RADS-AT

бр.

1

1811GA645

бр.

1

Единична
цена без ДДС

Обща цена
без ДДС

ВСИЧКО:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

_________________________КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

______________________

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ"
_________________________ТОДОР ГЕЛЕВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2018 г.

УТВЪРЖДАВАМ:
Началник на в.ф. ..................
гр. ...........................................
................................................

печат, звание, подпис, фамилия

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Днес ………………………г. комисия в състав:
Председател:..........................................................................................................с ЕГН................................
звание, име, презиме и фамилия

и членове: 1. ………………………………………………………. ЕГН …………......……….
представител на Възложителя
2. …………………………………………………………………………. ЕГН ……......…………….
звание, име, презиме и фамилия

3. …………………………………………………………………………. ЕГН ……......…………….
звание, име, презиме и фамилия

назначена със заповед № ……../…………….. г. на Командир/Началник на в.ф., ..........................................
ПРИЕ , а ………………………………………………………, представляван от .................................................................
…………………………….………..ЕГН …………………….. и лична карта № ……..................... издадена от ………………….
ПРЕДАДЕ следното :
1.……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
(Описва се имуществото, което се предава/приема за извършване на услугите по договора)
съгласно член .......... от договор № ………………….…/………………. г.
Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднакви екземпляра – един за в.ф…………………………….,
един за …………………………. Изпълнителя/ и два за Дирекция „Отбранителна аквизиция” – МО.
Предал:
...................................
....................................

печат, подпис и фамилия

Приела комисия в състав:

Председател:...............................................................

звание, подпис, фамилия, печат

и членове:
1.............................................................
звание, подпис, фамилия

2.............................................................
звание, подпис, фамилия

3.............................................................
звание, подпис, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2018 г.

УТВЪРЖДАВАМ:
Началник на в.ф. ..................
гр. ...........................................
................................................

печат, звание, подпис, фамилия

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ

Днес ………………………г. комисия в състав:
Председател:..........................................................................................................с ЕГН................................
звание, име, презиме и фамилия

и членове: 1. ………………………………………………………. ЕГН …………......……….
представител на Възложителя
2. …………………………………………………………………………. ЕГН ……......…………….
звание, име, презиме и фамилия

3. …………………………………………………………………………. ЕГН ……......…………….
звание, име, презиме и фамилия

назначена със заповед № ……../…………….. г. на Командир/Началник на в.ф., ..........................................
ПРИЕ , а ………………………………………………………, представляван от .................................................................
…………………………….………..ЕГН …………………….. и лична карта № ……..................... издадена от ………………….
ПРЕДАДЕ следното :
1.……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
(Описват се извършените услуги по договор)
съгласно член .......... от договор № ………………….…/………………. г.
Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднакви екземпляра – един за в.ф…………………………….,
един за …………………………. Изпълнителя/ и два за Дирекция „Отбранителна аквизиция” – МО.
Предал:
...................................
....................................

печат, подпис и фамилия

Приела комисия в състав:

Председател:...............................................................

звание, подпис, фамилия, печат

и членове:
1.............................................................
звание, подпис, фамилия

2.............................................................
звание, подпис, фамилия

3.............................................................
звание, подпис, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2018 г.

ТЕЛЕГРАМА-ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
ДО
НАЧАЛНИКА НА ....................................

заявител

КОПИЕ ДО
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
"ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ"-МО

Уведомявам Ви, че по време на ...................................................................................................
съхранение, експлоатация

отбранителен продукт ....................................................................................................................................,
са констатирани следните несъответствия (дефекти):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Отбранителният продукт е доставен по Договор № .............................. с гаранционен срок от
........................................., в продължение на ..................... месеца, и е въведен в експлоатация от
................................................................................................................................................................
На основание на горепосоченото и в съответствие с раздел ......... на Договор № ................ моля
Дирекция "Отбранителна аквизиция" да разкрие процедура за предявяване на рекламация към
изпълнителя по договора.
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК)
НА В. ФОРМ. ............................................
..................................................................
Отпечатано в ............ екз.

звание, подпис, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2018 г.
Екз. № ........

УТВЪРЖДАВАМ
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК)
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ....................
............................................
звание, подпис, фамилия

................................ г.

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

№ ............../....................... г.
за .......................................................................................................................
наименование на несъответстващия отбранителния продукт

Комисия, назначена със заповед № .................../...................... г. на командира (началника) на
военно формирование..................................................., в състав:
Председател: ..........................................................................................................................
и членове: ............................................................................... от ................................................;
............................................................................... от ................................................;
............................................................................... от ................................................;
се събра да разгледа причините за отклонението от качествените характеристики на отбранителния
продукт.
КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:
1. ................................................................... заводски № .......................... серия .............................,
(наименование на отбранителния продукт)

доставен от изпълнител ......................................................................................................................
по Договор № .............. между Министерството на отбраната и .....................................................
с гаранционен срок ...................... месеца, в сила от .........................................................................
дата на производството, доставка и др.

От началото на експлоатацията, отбранителният продукт е отработил ....................... часа
........................ (за самолет/вертолет се посочва броят на кацанията; при агрегати, монтирани на самолет или на
друга машина, се посочват наименованието, заводския номер, датата на производството и гаранционния срок на тази
машина).

2. Експлоатация на отбранителния продукт .......................................................................................

(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията и воденето на формуляра, с какво
гориво и масло е експлоатиран отбранителния продукт).

3. Описание на дефекта на отбранителния продукт .........................................................................
................................................................................................................................................................

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, предполагаеми причини и
последствия от дефекта)

4. Списък на дефектиралите агрегати и части ...................................................................................

(продуктите, излезли от строя, се съхраняват от експлоатиращото ги формирование до получаване указания от
изпълнителя по договора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Въз основа на изложеното комисията
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РЕШИ:
1. Отбранителният продукт не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на
........................................................................................................................................................................

(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той - в експлоатиращото поделение
или при изпълнителя по договора)

2. Дефектът е вследствие на .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.)

3. За възстановяване на отбранителния продукт са необходими следните
........................................................................................................................................................................
(агрегати и части и материали)

4. Замяната (ремонта) на отбранителния продукт да се извърши за сметка на
........................................................................................................................................................................
(изпълнител по договора, експлоатиращото поделение, структура)

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по договора в срок от
....................... до ...........................
(да извърши пълна замяна на отбранителния продукт; да предостави отделни агрегати и части - посочват се какви;
да се извърши ремонт при изпълнителя по договора, да се изплати стойността за възстановяването на
отбранителния продукт и др.)

Допълнителни данни:
а) Отбранителният продукт е в съхранение/въведен в експлоатация
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
б) Отбранителния продукт е доставен по Договор № ........................./................................................,
и е получен по ……………………………………………………..………………………………………………….……………………..........
(фактура, приемо-предавателен акт и др. № ..............................от ................./.............. /................. г.)

Изпълнителят по договора се задължава писмено да уведоми директора на дирекция "Отбранителна
аквизиция"-МО до 10 (десет) дни след закриване на рекламацията, за анализа на причините, довели
до несъответствието, и за предприетите коригиращи действия за повторно недопускане на
несъответствие.
Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията
........................................................................................................................................................................
(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.)

Представител на
потребителя:
изпълнителя по договора
________ / __________ /

Комисия на

Председател:
Членове:

подпис

________ /
_________ /

фамилия

________ / _________ /
________ / _________ /
________ / _________ /
________ / _________ /

подпис

фамилия

Забележка: Актът се изготвя в 4 екз. (дирекция „Отбранителна аквизиция ”, Заявителя, Потребителя и Изпълнителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2018 г.

УТВЪРЖДАВАМ
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК)
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ....................
............................................

Екз. № ........

звание, подпис, фамилия

................................ г.

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

1. На основание рекламационен акт № ............/................ г.
2. ....................................................................................................................................................................
наименование на отбранителния продукт

3. ....................................................................................................................................................................
наименование и номер на повредения блок, възел

4. Дата на откриване на неизправността ...................................................................................................
5. Отработени часове:
от началото на експлоатацията - ……………………...........................................................................................
от предишен дефект - ...................................................................................................................................
6. Описание на неизправността ………………………………………………………………………………….…………………………….
7. Извършени са следните ремонтни дейности .........................................................................................
8. Отбранителният продукт (агрегат, възел) е възстановен със средствата на
- изпълнител по договора ....................................................................... гр. ...............................................,
- потребител ...................................................................................................................................................,
ненужното се зачертава

и е пломбиран с печат № ..............................................................................................................................
9. Възстановеният отбранителен продукт е приет от
..........................................................................................................................................................................
звание и фамилия на представителя на потребителя

Отбранителният продукт (агрегат, възел) се счита възстановен и годен за
..........................................................................................................................................................................
10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на отбранителния продукт
Разходите по възстановяване на отбранителния продукт (агрегат, възел) са
за сметка на……….............................................................................................................................................
Представител на
Представител на потребителя:
изпълнителя по договора
________ / __________ /
__________ /

подпис
фамилия
фамилия
печат

________ /
подпис
печат

Забележка: Актът се изготвя в 4 екз. (дирекция „Отбранителна аквизиция”, Заявителя, Потребителя и Изпълнителя).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2018 г.

ИЗИСКВАНИЯ

към
ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕДСТАВЕНА ПОД ФОРМАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал с подпис
и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на
Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за
застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка/услуга).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като копие
на платежния документ бъде представен на бенефициента.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора,
Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в
издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора за доставка/услуга, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за
плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението.
7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. уговорени
обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.
8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка/услуга,
може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица.
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и
подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.
9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка/услуга е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани
в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена полица,
покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:
12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с
писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
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13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с Министерство
на отбраната договор за доставка/услуга и всички други необходими документи свързани с него, с
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Към договор № УД-12-___ / ___ . ___ . 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС Л 65.2676.17
И
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС Л 65.2676.17
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ
ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел
на профила на купувача на МО на линк: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-043, който директно води до
документацията на настоящата поръчка, където е предоставен ЕЕДОП в ДВА формата - XML, PDF.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните варианти:
1. ПЪРВИ ВАРИАНТ:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП.
Информационната система за ЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени
поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както
и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя на
устройство (персонален компютър) на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd,
да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП,
като се отваря следният прозорец (фиг. 1).
Фиг. 1

Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“ (фиг. 2).
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Фиг.2

След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на
три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се
избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“ (фиг. 3).
Фиг.3

След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва
се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице,
сваленият от него ЕЕДОП във формат XML (фиг. 4).
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Фиг.4

След избиране на бутон „Напред“ се зареждане готовия за попълване ЕЕДОП. Следва се
електронния образец като се попълват раздели:
1. Процедура;
2. Изключване;
3.Подбор;
4. Край.
След попълването на всички раздели се избира опцията „Преглед“ (фиг. 5).
фиг. 5.

Четвърто – След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани
в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата
(фиг. 6).
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фиг. 6

Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да
подпишат ЕЕДОП или се разпечатва на хартиен носител, подписва се и се подпечатва, сканира се
(снима се).
Шесто – Получения от горните действия файл – ЕЕДОП се прилага на подходящ електронен
носител (CD, DVD, CD-R, DVD-R, USB, линк и др.), който се поставя в запечатаната, непрозрачна
опаковка съгласно т. 2.1.2. от Раздел III от настоящите изисквания към поканата, с която се представя
офертата.
2. ВТОРИ ВАРИАНТ:
Втората възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения
и подписан електронно ЕЕДОП (линк). В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви
печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се
препраща, преди крайния срок за получаване на офертите, като участникът задължително посочва
този интернет адрес в описа на документите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС Л65.2676.17
И ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС Л65.2676.17

-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО----------------
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