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РАЗЯСНЕНИЕ 

по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на бойни бронирани колесни машини“, открита с решение на 

възложителя № 151/10.11.2015г. 

 

Въпрос 1: 
Какви може да бъдат критериите за проверка и приемане на доставените 

машини и ще подлежат ли тези критерии на преговори? 

Отговор: 

При доставка, машините ще бъдат проверявани за тяхното съответствие с 

посочените в договора изисквания и параметри и при наличие на такова ще бъде 

подписан Протокол за оценка на съответствието. Този протокол е основание за 

приемане на машините и подписване на Приемо-предавателен протокол. Този процес е 

подробно описан в чл.23 на проекта на договор за обществена поръчка (Приложение 16 

от документацията за участие). На приемане подлежат само машини, които съответстват 

на изискванията на договора. Предмет на преговори е чл.24 от същия раздел на проекта 

на договор, който се отнася до гаранционния срок на доставяните машини. 

Въпрос 2: 
Доколкото разбираме, всички условия, с изключение на тези в Глави I и X на 

Проектодоговора (който е част от документацията за участие в обществената 

поръчка), подлежат на преговори. Вярно ли е това? 

Отговор: 

Съгласно раздел VIІ „Етапи на провеждане на процедурата и указания за участие 

в процедурата“, подраздел Б “Определяне на изпълнител и сключване на договор за 

обществена поръчка“, т.2.1 от документацията по процедурата, след изтичане на 

крайния срок за получаване на първоначалната оферта, назначената от възложителя 

комисия провежда договаряне с поканените участници по реда на постъпване на 

първоначалните оферти. Предмет на договаряне са предложените в първоначалната 

оферта параметри по показателите за комплексна оценка (цени, срокове за доставка, 

гаранционни срокове) и клаузите на проекта на договор за обществена поръчка с 

изключение на тези от раздел I и раздел X от проекта на договор. В случай, че 

направените от участника предложения за промени в клаузите, които подлежат на 

договаряне, не бъдат приети от комисията, валидни остават клаузите от проекта на 

договор, приложен към настоящата документация. 

Въпрос 3: 
Каква информация може да представи публично акционерно дружество, 

учредено в Съединените щати (и регистрирано на Ню Йоркската фондова борса), в 

Декларацията по чл.327 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България? Публичното акционерно дружество има много собственици, които 

осигуряват капитал, и които може да се променят често в резултат на борсовата 

търговия. 

Въпрос 4: 
Как трябва да бъде попълнена Декларацията по чл.327б на Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България от публично акционерно дружество, 

учредено в Съединените щати (и регистрирано на Ню Йоркската фондова борса)? 

Публичното акционерно дружество има много собственици, длъжностни лица и 

директори. 
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Отговор (на въпроси 3 и 4): 

Декларациите са по образец (Приложения 5 и 6 от документацията за участие в 

процедурата) и се попълват и подписват от лицата представляващи 

кандидата/подизпълнителя. Следователно не е необходимо всички собственици, 

директори и др. длъжностни лица, които нямат качеството представляващ кандидата да 

попълват декларациите. 

Въпрос 5: 
Какво представлява Декларацията за съответствие с IAW BS EN ISO / IEC 

17050-1? 

Отговор: 

Няма изискване за представяне на цитираната във въпроса декларация. 

Въпрос 6: 
Рекламациите по Глава IX на Проектодоговора (който е част от 

документацията за участие в обществената поръчка) само по време на гаранционния 

срок ли са валидни? Валидни ли са рекламациите по същата Глава IX след изтичане на 

гаранционния срок? 

Отговор: 

Съгласно чл.25 от проекта на договор, управлението на рекламациите е в рамките 

на гаранционния срок. 

Въпрос 7: 
Неустойките по чл.31(2) на Проектодоговора (който е част от документацията 

за участие в обществената поръчка) прилага ли се за машини, които са проверени и 

приети в България? Само за машини, които не отговарят на спецификациите, ли се 

прилагат тези неустойки? 

Отговор: 

Съгласно чл.31, ал.2 от проекта на договор, Изпълнителят дължи неустойка в 

размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от стойността на рекламираните изделия за 

всеки просрочен ден в случай, че не изпълни в срок предвиденото в Акта за рекламация, 

но не повече от 5 % (пет процента) от договорната стойност на рекламираните изделия 

без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на договорната стойност на 

рекламираните изделия, ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно с 

обезщетение за претърпените вреди над размера на неустойката.  

Предвид изложеното, тази неустойка ще е дължима в случаите, в които 

Изпълнителят се забави или не изпълни предвиденото в Акта за рекламация. Актът за 

рекламация се съставя при поява на дефекти и отклонения в качествените 

характеристики на изделието, настъпили в гаранционния период. 

Въпрос 8: 
Ако определено дружество ще получи лиценз за износ на машини, само след като 

е подписан договор за изпълнение на обществената поръчка, каква документация може 

да бъде предоставена от изпълнителя по време на етапа на предварителен подбор на 

процедурата като доказателство за правото си да извършва износ? 

Отговор: 

Съгласно българското законодателство, Лиценз за износ и внос на продукти, 

свързани с отбраната се издава по определен ред за определен срок и не изисква 

наличието на подписан конкретен договор. Конкретен договор, съгласно българското 

законодателство се изисква за издаване на Разрешение за износ или внос. 
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В раздел III, т.8.7, изречение първо от документацията за участие, под „валиден 

документ“ се има предвид именно еквивалентен документ на Лиценз за износ и внос на 

продукти, свързани с отбраната, издаван съгласно българския Закон за експортния 

контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна 

употреба. 

Въпрос 9: 
Във формулата за изчисляване на предлаганата цена ЦД1 до ЦД6 представляват 

6 години за извършване на доставки (т.е. години 2015 до 2020), докато в обявлението и 

чл.2 на Проектодоговора (който е част от документацията за участие в 

обществената поръчка) се изискват доставки само за 5 години (т.е. 2016 до 2020). 

Моля, уточнете. 

Въпрос 13: 
Чл.6 на Проектодоговора (който е част от документацията за участие в 

обществената поръчка) включва изискване за единична цена през 2015г., но годините на 

поръчката, представени в документацията, започват от 2016 (чл.2 на 

Проектодоговора). Моля, уточнете. 

Отговор (на въпроси 9 и 13): 

В съответствие с посоченото в чл.6(2) от проекта на договор, единичната цена на 

заявена за доставка машина е тази, която е валидна за годината на заявяване. В 

зависимост от договорения срок за доставка, годината на заявяване може да не съвпада с 

годината на доставка. Например по заявка направена през м. декември 2015г., машината 

ще бъде доставена по някое време през 2016г. на цената, валидна за 2015г. Заявки за 

доставка могат да бъдат правени през целия срок на действие на договора, а самите 

доставки се изпълняват в договорения срок. Раздел IV от проекта на договор дава 

достатъчна яснота по този въпрос. 

Въпрос 10: 
Министерството на отбраната склонно ли е да обмисли начини на 

транспортиране, различни от транспортиране със самолет С-130? 

Отговор: 

Изискването по т.3.7.1 от Техническа спецификация ТС В 12.1995.14-ВО посочва 

въздушен транспорт със С-130, С-160 и др. подходящи. Освен това е предвидена 

възможност за транспортиране с железопътен, воден транспорт и с тежки военни 

ремаркета и полуремаркета, използвани за транспортиране на военна техника. 

Въпрос 11: 
Какъв е очакваният срок на доставка за всяка заявка за покупка? 

Отговор: 

Министерството на отбраната очаква възможно най-кратък срок за доставка на 

машините, предмет на поръчката. Срокът за доставка, който ще бъде записан в договора 

за обществена поръчка ще бъде този, който е договорен с избрания изпълнител. 

Въпрос 12: 
Какъв тип документация се изисква като доказателство за последните три 

бойни бронирани колесни машини? 

Отговор: 

Въпросът е неясен. Ако се има предвид какви доказателства за технически 

възможности трябва да бъдат представени в подкрепа на посоченото в Списъка на 

доставките, включващи и извършване на сервизно обслужване на доставените машини в 

рамките на гаранционния период в район на мисии на НАТО или на Европейския съюз, 
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които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет 

години, то отговорът е следният: 

Съгласно чл.51 ,чл.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), списъкът по 

чл.51,ал.1,т.1 от ЗОП трябва да е придружен от доказателства за извършените доставки, 

които се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката или услугата. Изисква се кандидатът да е изпълнил не по-

малко от три доставки, същите или сходни с предмета на поръчката, включително да е 

извършвал сервизно обслужване на доставените машини в рамките на гаранционния 

период в район на мисии на НАТО или на Европейския съюз. Под „сходни с предмета 

на поръчката“ се разбират доставки на бойни бронирани колесни машини. 

Въпрос 14: 
Чл.12 от Проектодоговора: „Този договор е с продължителност от 72 

(седемдесет и два) месеца след датата на влизането му в сила“. Въпрос: При 

поръчване на машини в рамките на срок от пет години с допълнителни 2 години след 

последната доставка за гаранционна поддръжка, продължителността не трябва ли 

да е 84 месеца вместо 72? Моля, уточнете. 

Отговор: 

Въпросът за срока на действие на договора и изпълнението на задълженията на 

страните по него е подробно разгледан в Раздел IV от проекта на договор. 

Въпрос 15: 
Приемлив ли е вариант с 96 снарядени и готови за стрелба гранати в купола? 

Може ли в такъв случай допълнителни 54 гранати да бъдат налентовани в кутии в 

бойното отделение на машината, а не в купола? 

Отговор: 

Да, такъв вариант е приемлив. Изискването е в бойното отделение на машината да 

бъдат осигурени заявения брой гранати. 

Въпрос 16: 
Изменението към българската Техническа спецификация ТС В 12.1995.14-ВО за 

машините променя текста за 2 раздела, свързани с радио кодиране, 1 раздел за VHF 

радио и 1 раздел за UHF радио. Във втория параграф на изменението е посочено, че 

номерът на променения раздел е т.3.1.10.2.14 от Техническата спецификация. Според 

нас номерът на раздела във втория параграф на изменението трябва да бъде 

т.3.1.10.2.13. Вярно ли е това? 

Отговор: 

Изменението, което е извършено е на т.3.1.10.2.14, а не на т.3.1.10.2.13 от 

Техническа спецификация ТС В 12.1995.14-ВО. 

Въпрос 17: 
Какво означава терминът „удобство“ в Раздел 3.4.2 на Техническа спецификация 

ТС В 12.1995.14-ВО? 

Отговор: 

Терминът „удобство“ означава да е пригодена за извършване на техническо 

обслужване и да не изисква инструмент, който не се доставя с машината. 

Въпрос 18: 
Каква „документация за обучение“ ще трябва да бъде предоставена? 

Отговор: 

Няма предявявани изисквания за доставка на „документация за обучение“. 
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Въпрос 19: 
Въпрос/молба за разяснение (точки 3.1.3.1 и 3.1.3.3 от Техническа спецификация 

ТС В 12.1995.14-ВО): Моля, потвърдете, че всяко споменаване на амуниции като 

„гранати, налентовани в кутии“ и „не по-малко от 200 налентовани патрона“ се 

отнася до допустимото място за складиране на амуниции в машината и оръдието, а 

не действителни амуниции, които да бъдат включени към доставката на машината. 

Отговор: 

Потвърждаваме. В предмета на поръчката не е включена доставка на боеприпаси 

(гранати, патрони и др.). 

Въпрос 20: 
Въпрос/молба за разяснение: Раздел 3.1.4.2.3 от Техническа спецификация ТС В 

12.1995.14-ВО: изисква ли се „топлинен“ мерно-наблюдателен прибор на мерача, или е 

за предпочитане мерно-наблюдателния прибор на мерача да бъде същият както е 

посочен в т.3.1.4.2 от ТС В 12.1995.14-ВО – комбиниран дневно-нощен оптико-

електронен мерно-наблюдателен прибор на мерача, или друг дневен/нощен мерно-

наблюдателен прибор с Усилвател на яркостта на изображението, който 

понастоящем е в складовата наличност на българската армия? 

Отговор: 

Изискванията по т.3.1.4.2.2 са само при условие, че има монтиран термовизионен 

мерно-наблюдателен прибор за мерача. 

 


