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BG-София: Услуги във връзка с отбраната, услуги за военна и гражданска защита

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И
СИГУРНОСТТА

Директива 2009/81/ЕО
Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324
Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий, № 3, За: Н. Петров, Република България
1092, София, Тел.: 00359 029220655, E-mail: n.n.petrov@mod.bg, Факс: 00359 029515169
Място/места за контакт: Дирекция: Отбранителна аквизиция
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.
Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-045.

I.1)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

I.2)

Основна дейност
Отбрана

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
НЕ

I.4)

ОписаниеII.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт (КВР) на 1 (един) вертолет
Ми-24 със зав. № 150726 и рег. знак 144

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 3 (Услуги във връзка с отбраната, услуги за военна и гражданска защита) 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите: 
Мястото за получаване на вертолета от Изпълнителя за извършване на ремонтните
дейности по предмета на договора и връщането/предаването на имуществото от
Изпълнителя след извършване на ремонтните дейности е района на военно формирование
32040-Крумово 
Код NUTS:

II.1.2)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт (КВР) на вертолет Ми-24 със
зав. №  150726 и рег. знак 144, съгласно Приложение №  1, от Рамково споразумение №

ІІ.1.4)
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

УД-12-38 / 07.06.2019 г. (Споразумението), което включва изпълнение на следните доставки
и услуги: 1. Извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт на Вертолетите
(планер, системи, оборудване и техните компоненти - агрегати, възли, блокове, елементи и
детайли); капитален ремонт на двигатели ТВ3-117В (системи, оборудване и техните
компоненти - агрегати, възли, блокове, елементи и детайли); капитален ремонт (over haul)
на редуктори ВР-24 и техните компоненти - агрегати, възли, блокове, елементи и детайли;
капитален ремонт на пускови двигатели АИ-9В (системи, оборудване и техните компоненти
- агрегати, възли, блокове, елементи и детайли); 2. Извършване на увеличение на
назначения календарен срок на служба на Вертолетите (планер, блоковете, възлите,
детайлите и агрегатите от комплектацията на Вертолетите); 3. Извършване на доставка и
монтаж на оборудване, необходимо за изпълнение на основен/капитално-възстановителен
ремонт на Вертолетитите, съгласно Приложение № 2; 4. Извършване на ремонт на
наземното имущество числящо се на Вертолетите (столчета, заглушки, въжета за лопати
носещ винт) и изработване на покривки за пилотската кабина, лопати носещ винт, лопати
опашен винт и втулката на носещия винт.
Общ терминологичен речник (CPV)
50211200, 50211212

Описание:
Услуги по ремонт на въздухоплавателни средства, без хеликоптери 
Услуги по ремонт на двигатели за въздухоплавателни средства 

ІІ.1.5)

Обща крайна стойност на поръчката/итеII.2)
Обща крайна стойност на поръчката/итеІІ.2.1)
Стойност
6009948.49 BGN без ДДС

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Цена; тежест: 70
Критерий: Срок за изпълнение; тежест: 30

ІV.2.1)

Информация относно електронен търгІV.2.2)
Използван е електронен търг
НЕ
Административна информацияІV.3)
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя
21-39-99

ІV.3.1)

Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2018/S 144 - 330720 от 28.07.2018 г. 
Други предишни публикации



РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2018/S 154 - 354441 от 11.08.2018 г. 
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2019/S 111 - 273970 от 12.06.2019 г. 

Поръчка №: УД-12-101 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция
ДА
Дата на решението за възлагане на поръчката
26.03.2019 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
4
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението
за възлагане на поръчката
„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, ул. Иван Вазов No 12, ет. 4, България 1000, Сoфия, Тел.: 00359
28062755, E-mail: terem@nat.bg, Факс: 00359 29465585
URL: www.terem.bg.

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6009948.49 BGN без ДДС
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
ДА
Дял: 93%
Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на

подизпълнител/и:
1. Подизпълнител „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД, ЕИК 131273133 ще изпълнява следните видове
работи от предмета на Споразумението: •извършване на основен ремонт/КВР на планера на
Вертолетите (планер, системи, оборудване и техните компоненти - агрегати, възли, блокове,
елементи и детайли), без двигатели (ТВ3-117В и АИ-9В) и редуктор ВР-24; •монтаж на
оборудване, необходимо за изпълнение на основен ремонт/капитално-възстановителен
ремонт на Вертолетите; •извършване на ремонт на наземното имущество на Вертолетите
(столчета, заглушки, въжета за лопати носещ винт) и изработване на покривки за
пилотската кабина, лопати носещ винт, лопати опашен винт и втулката на носещия винт.
Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя ще бъде 24% от общата
стойност на конкретния Договор; 2. Подизпълнител АО „Вертолеты России“, ОГРН
1077746003334, ИНН 7731559044, КПП 770501001 ще изпълнява следните видове работи
от предмета на Споразумението: •извършване на доставка на оборудване, необходимо за
изпълнение на основен/капитално-възстановителен ремонт на Вертолетите; Участието на
подизпълнителя ще бъде 31% от общата стойност на конкретния Договор; 3.
Подизпълнител АО „Уралски завод за гражданска авиация“, ОГРН 1026605766560, ИНН
6664013640, КПП 660850001, ОКПО 01128452 ще изпълнява следните видове работи от
предмета на Споразумението: •капитален ремонт на двигатели ТВ3-117В; •капитален
ремонт на главни редуктори ВР-24. Участието на подизпълнителя ще бъде 34% от общата
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

стойност на конкретния Договор; 4. Подизпълнител ОАО „150 Авиоремонтен завод“, ОГРН
1093925016767, ИНН 3913501370, КПП 391301001 ще изпълнява следните видове работи
от предмета на Споразумението: •капитален ремонт на спомагателни силови установки
АИ-9В. Участието на подизпълнителя ще бъде 2% от общата стойност на конкретния
Договор. 5. Подизпълнител АО „Московски вертолетен завод им. М.Л. Мил”, ОГРН
1027739032969, ИНН 7718016666, КПП 509950001 ще изпълнява следните видове работи
от предмета на Споразумението: •извършване на увеличение на назначения календарен
срок на служба на Вертолетите (планер, блоковете, възлите, детайлите и агрегатите от
комплектацията на Вертолетите). Участието на подизпълнителя ще бъде 2% от общата
стойност на конкретния Договор.

Информация относно средства от Европейския съюзVI.1)
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз
НЕ
Процедури по обжалванеVI.3)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 00359 29884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 00359 29807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.1)

Дата на изпращане на настоящото обявление
09.01.2020 г. 

VI.4)
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