
Партида: 00164 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: 104   от 24/10/2014 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00164
Поделение: Дирекция "Инвестиции в отбраната" - МО
Изходящ номер: 21-28-360 от дата 27/10/2014
Коментар на възложителя:

00164-2014-0004

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Министрество на отбраната
Адрес
ул. "Дякон Игнатий" № 3
Град Пощенски код Държава
София 1092 Република 

България
За контакти Телефон
Дирекция "Инвестиции в 
отбраната"

02 9220648

Лице за контакт
Старши експерт Цвятко Белниколов
Електронна поща Факс
ts.belnikolov@mod.bg 02 9879693; 02 9222969
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mod.bg
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Партида: 00164 РЕШЕНИЕ (версия 4)

Адрес на профила на купувача:
http://pp.mod.bg/view-past-dio

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на  
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление)
Сключване на рамково споразумение, за срок от 84 (осемдесет и 
четири) месеца, за възстановяване на летателната годност и 
осигуряване на експлоатацията на 4 (четири) броя вертолети Ми-17 
и осигуряване на тяхната експлоатация за целия срок на своето 
действие.

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Възстановяването на летателната годност на вертолети Ми-17 и 
осигуряване на тяхната експлоатация ще включва извършване на 
доставки и предоставяне на услуги.
1.Извършването на доставки ще включва:
1.1.Планови доставки на оборудване, необходимо за изпълнение на 
капитално-възстановителен ремонт (КВР) на вертолети Ми-17.
1.2.Непланови доставки на оборудване и консумативи за вертолети 
Ми-17.
2.Предоставянето на услуги ще включва:
2.1.Извършване на планови ремонти:
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- Изпълнение на КВР на вертолети Ми-17 с увеличаване на общият 
им (назначен) календарен срок на експлоатация;
- Изпълнение на КВР на двигатели тип ТВ3-117МТ;
- Изпълнение на КВР на редуктори тип ВР-14; 
- Изпълнение на КВР на пускови двигатели тип АИ-9В; 
- Изпълнение на КВР на оборудване от комплектацията на вертолети 
Ми-17;
- Ремонт на агрегати от снемаемото авиационно въоръжение на 
вертолети Ми-17.
2.2.Извършване на непланови ремонти на оборудване от 
комплектацията на вертолети Ми-17.

Видът на доставките/услугите и изискванията към тях са описани 
подробно в документацията по процедурата.

*(под оборудване се разбира агрегати, възли, блокове и детайли)

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното  
обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 35612400 IA23

Доп. предмети 50212000

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение
Номер: 26   от 10/04/2014 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)
21-28-360

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2014-599199

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2014/S076-132319 от 17/04/2014 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00164-2014-
0004(nnnnn-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за  
поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  
599199
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(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  
РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 10/04/2014 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т.___ от ЗОП
Чл. 39, ал. 2, т.___ , буква___ от ЗОП

точка: 2

буква: а б в

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция

Единственият участник се отстранява от участие в процедурата за 
наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРС). 

Съгласно чл.5, т.3, б.“а“ от ЗИФОДРЮПДРС във връзка с §7, ал.2 
от ПЗР на ЗИФОДРЮПДРС, кандидатите/участниците, спрямо които е 
налице забраната по закона, се отстраняват от участие.  Договор 
за обществена поръчка с такива лица не може да бъде сключен. 

Изискванията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, с оглед 
изтичане на срока по § 7, ал. 1 от ПЗР на същия закон, не са 
били предварително обявени като условия на Възложителя за 
участие в процедурата, но тези изисквания следват от 
ЗИФОДРЮПДРС. Възложителят следва да се съобрази с разпоредбата 
на § 7, ал. 2 от ПЗР на ЗИФОДРЮПДРС, след изтичане на срока по § 
7, ал. 1 от ПЗР на същия закон.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на  
съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за  
които се прекратява процедурата

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс  
на възложителя)

УНП: 1dba0f6c-7d40-43aa-81b3-3313cc82e343 4



• 

" 

. 

. .~ . 

nIP""": OOIM fl:lllEHlIE (otp<U 4) 

V' 06lKAJIBAHE . 
v.n OpraH, KoRTO OTrOBSPIi '38 npou:e,llYpliTe no 06ifo:anB8He 
O$HllllaJIHO Ham.{eHOBaHne 

" 

KOMI1CUR 3a 3allll-fTa Ha KOHKypeHI..UiRTa 

A,npec , 
Oyn. BI1TOWa " 18 " 

rp,," nOm;eHCKJI KO,n: ,n:bplI(aaa 
COcPl1f1 1000 PenyOJl I4Ka 

B'bJIrapWR 

Tene$oH I 

02 9884070 
EneK'I'poHHa norua ¢laKe 

cpcadrnin@cpc.bg 02 9807315 
I-brrepHet aJ.I.pec (URL): 
http://www.cpc.b9 . , 
V.2) CP~K 38 nOAaBaHe Hi iKsn6n: CLrJI8CHO '111.120 OT 3011 

VI: Jl.PyrA HHcI>OP~IDI (KoraTO e npIIJlOJKIIMO) 
, 

VII: llATA Ha lI:mpam.SHe n'a n8crosllnoTo peweHue 

I naTa: 2~1012014 JJJJlMMirrrr 
" <. 0( '_ < 

.. Bl.3J10lKIlTeJI: 

Tpnn IfMeHa: 
Ino.l{rmc n ne"laTI 
BeHI1CnaB nlOe5eHoB 

4·~\' u:;;oa;a' ~5/~8/11.08.~014 II. 

,lI;Jlblti:HOcr: 
,IlupeKTop Ha .nnpeKLl.MR "HHBeCTf.1UHJ.1 

I 

, 

I, 


