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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И  
СИГУРНОСТТА

Директива 2009/81/ЕО

Възлагащ орган по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Възложител по чл.7, т.5 и 6 от ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Министерство на отбраната

Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
000695324

Пощенски адрес
ул. Дякон Игнатий № 3

Град Пощенски код Държава
София 1092 Р. България

Място/места за контакт Телефон
Главна дирекция Отбранителна 

аквизиция 

02 9220674

На вниманието на
инж. Евелина Богданин-Михова

Адрес за електронна поща Факс
e.mihova@mod.bg 02 9515169

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя (URL):
www.mod.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://pp.mod.bg

Електронен достъп до информация (URL):
http://pp.mod.bg/MO-DIO-2014-011

Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

I.2) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)
министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

публичноправна организация

национална или федерална агенция/служба европейска институция/агенция или  
международна организация

регионален или местен орган Друго (моля, пояснете): ______________
регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друго (моля, пояснете): ______________
Здравеопазване

(в случай на обявление, публикувано от възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги
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Проучване и добив на газ или нефт Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друго (моля, пояснете): ______________
Пощенски услуги

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Да НеВъзлагащият орган/възложителят извършва покупка от името на други възлагащи  

органи/възложители (ако да, информация за тези възлагащи органи/възложители  
може да бъде предоставена в приложение А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Сключване на рамково/и споразумение/я, за срок от 84 (осемдесет и 

четири) месеца, за изпълнение на две самостоятелно обособени позиции, 

описани в подробно в т.1.1 и 1.2 на документацията за участие в 

процедурата, и включващи: 1.1. Позиция 1 - Сключване на Рамково 

споразумение, за „Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на вертолети 

AS 532 AL “COUGAR” (ТС Л65.1231.12.УВО) – подробно описание в 

документацията за участие в процедурата; 1.2. Позиция 2 – Сключване на 

Рамково споразумение, за „Интегрирана логистична поддръжка на двигатели 

“MAKILA 1A1“ (ТС Л22.1232.12.УВО) – подробно описание в документацията 

за участие в процедурата. Интегрираната логистична поддръжка, по двете 

самостоятелно обособени позиции посочени в т.1.1 и 1.2 на 

документацията, трябва да осигурява непрекъснато оперативно използване 

на 12 (дванадесет) броя вертолети AS 532 AL „Cougar” и 25 (двадесет и 

пет) броя вертолетни двигатели Makila 1A1 (Приложение №1 от ТС 

Л22.1232.12.УВО) от състава на ВВС, с минимални срокове за „престой на 

земята” поради технически неизправности, на основата на ефективно 

планиране от Изпълнителя и Възложителя на потребностите от доставки на 

стоки, услуги и обучение на инженерно-технически състав. Интегрираната 

логистична поддръжка следва да обхваща: - осигуряване на изпълнението 

на планираните летателни часове (чрез доставки и услуги, посочени в 

т.1.1.1 и 1.2.1, на документацията за участие в процедурата, чиито обем 

се определя от изпълнителя, със съдействието на Възложителя, на база 

разчетите, посочени в т.ІV.3 от документацията) срещу заплащане на 

фиксирана цена за летателен час за действително пролетени часове ; - 

изпълнението на доставки и услуги по заявка на Възложителя и при 

условия, определени в документацията за участие, рамковото споразумение 

и договорите въз основа на рамковото споразумение.

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката  
или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма  
степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

Строителство Доставки Услуги
Изпълнение
Проектиране и изпълнение
Извършване, независимо с  
какви средства, на  
строителство, отговарящо  
на изискванията, указани  
от възлагащите  
органи/възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No 1
Моля, вижте приложение B3  
относно категориите услуги
В случай на поръчка за  
категориите услуги 21 — 26 (вж.  
приложение В3), съгласни ли  
сте настоящото обявление да  
бъде публикувано?
Да Не

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на  
предоставяне на услугите
Пловдив

код NUTS: BG421

ІІ.1.3) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Рамково/и споразумение/я, за срок от 84 месеца, за изпълнение на две 
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самостоятелно обособени позиции, описани в т.1 и 2:- 1. Позиция 1 - 

Сключване на Рамково споразумение, за „Интегрирана логистична поддръжка 

(ИЛП) на вертолети AS 532 AL “COUGAR”, което включва изпълнение на 

следното: 1.1. Срещу заплащане на фиксирана цена за един летателен час 

ИЛП да осигурява:(а) Доставка на резервни части и консумативи, за 

вертолетите и системите им. Актуализация на експлоатационната 

техническа документация. Доставка на програми за еднократни или 

периодични мероприятия и задължителни бюлетини;(б) Доставка на 

агрегати, възли, блокове и детайли от вертолета и комплектуващите ги 

системи, нуждаещи се от ремонт и неремонтопри-годни, без значение дали 

са дефектирали при експлоатация, наработили техническия ресурс или са с 

ограничен ресурс; (в) Извършване на планов/непланов ремонт на агрегати, 

възли, блокове и детайли от вертолетите; (г) Извършване на 

планов/непланов ремонт на агрегати, възли, блокове и детайли от 

средствата за наземно обслужване (СНО)на вертолетите;(д) Доставка на 

бюлетини и технически издания за вертолетите. 1.2. Освен посочените в 

т. 1.1. доставки и услуги, ИЛП трябва да включва:(а) Доставка на 

консумативи, инструмент и КИА за изпълнение на задължителни бюлетини по 

вертолетите и системите им;(б) Оказване на техническа помощ за 

отстраняване на откази, неизправности, дефекти и изпълнение на бюлетини 

по вертолетите;(в) Периодично калибриране, проверка и ремонт на 

контролно-измервателна апаратура(КИА);(г) Доставка на нови програмни 

продукти (софтуер и хардуер) за вертолетите и оборудването им;(д) 

Доставка на КИА, инструменти и други СНО, необходими за експлоатацията 

на вертолетите;(е) Доставка на резервни части, консумативи, смазочни и 

лакобояджийски материали и химикали, специални течности и газове за 

изпълнение на технически инспекции на вертолетите;(ж) Обучение и 

опреснителни курсове на ИТС, за техническата експлоатация на 

вертолетите. 2. Позиция 2 – Сключване на Рамково споразумение, за „ИЛП 

на двигатели “MAKILA 1A1“, което включва изпълнение на следното: 2.1. 

Срещу заплащане на фиксирана цена за един летателен час ИЛП да 

осигурява:(а) Основен (частичен) ремонт на модулите на двигателите;(б.) 

Актуализация на експлоатационната техническа документация за 

двигателите. Доставка на програми за изпълнение на нови еднократни или 

периодични мероприятия по двигателите;(в) Доставка на агрегати, възли, 

блокове и детайли от двигателя и комплектуващите системи, нуждаещи се 

от ремонт и неремонто-пригодни, без значение дали са дефектирали в 

процеса на експлоатация, наработили техническия ресурс или са с 

ограничен ресурс; (г)Извършване на планов/непланов ремонт на агрегати, 

възли, блокове и детайли от двигателите;(д) Извършване на 

планов/непланов ремонт на агрегати, възли, блокове и детайли от СНО на 

двигателите;(е) Доставка на бюлетини и технически издания за 

двигателите; (ж.) Доставка на резервни части, консумативи, смазочни и 

лакобояджийски материали и химикали, специални течности и газове за 

оперативно техническо обслужване и изпълнение на сервизни бюлетини на 

двигателите; 2.2. Освен посочените в т. 2.1. доставки и услуги, ИЛП да 

включва:(а) Доставка на консумативи, инструмент и КИА за изпълнение на 

задължителни бюлетини на двигателите и системите им; (б) Оказване на 

техническа помощ за отстраняване на откази, неизправности, дефекти и 

изпълнение на бюлетини на двигателите”;(в) Калибриране, проверка и/или 

ремонт на следната КИА: А) SYNTHAM UNIT - TM0104G012 - 1 (един) брой; 

Б) CONTROL UNIT TEST SET - TM0161G006 - 1 (един) брой. (г) Доставка на 

нови програмни продукти (софтуер и хардуер) за двигателите;(д) Обучение 

и опреснителни курсове на ИТС за техническата експлоатация на 

двигателите.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 50210000

ІІ.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
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ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
(Моля, посочете с цифри само общата крайна стойност,  
обхващаща всички поръчки, обособени позиции,  
подновявания и опции. За информация относно  
индивидуални поръчки моля попълнете раздел V. Възлагане  
на поръчка)

Без да се  
включва  
ДДС

С включен  
ДДС

Ставка на  
ДДС(%)

Стойност: 766937.70 Валута: EUR при

или
най-ниска  
оферта
и
най-висока  
оферта

Валута: при

които са взети предвид

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Ограничена

Ускорена ограничена

Състезателен диалог

Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

Ускоренa процедура на договаряне

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

В случай на възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в  
Официален вестник на Европейския съюз възлагащият орган/възложителят трябва да представи  
обосновка: моля попълнете приложение Г3.

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на

Критерии Тежест
1 Обща относителна стойност за изпълнение на поръчката 70

2 Срок за изпълнение 30

ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Да НеИзползван е електронен търг

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя (в  
приложимите случаи)
30-13-451

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка (ако да, моля  
попълнете съответните клетки)
(ако да, моля попълнете съответните клетки)

Обявление за предварителна информация за  
поръчки в областта на отбраната и сигурността

Обявление в профила на купувача

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ________/S- от ________

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S161-268753 от 23/08/2012 дд/мм/гггг

Обявление за доброволна прозрачност ex ante
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ________/S- от ________

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S227-395591 от 22/11/2013 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S249-437545 от 24/12/2013 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S196-347143 от 11/10/2014 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S212-376090 от 04/11/2014 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S079-140265 от 23/04/2015 дд/мм/гггг
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Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S178-324166 от 15/09/2015 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S013-019314 от 20/01/2016 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S049-081884 от 10/03/2016 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №:: УД-12-66 Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция:  
„Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на вертолети AS 532 AL “COUGAR”, което включва  
изпълнение на следното: 1.1. Срещу заплащане на фиксирана цена за един летателен час ИЛП да  
осигурява:(а) Доставка на резервни части и консумативи, за вертолетите и системите им.  
Актуализация на експлоатационната техническа документация. Доставка на програми за  
еднократни или периодични мероприятия и задължителн

V.1) Дата на сключване на договора
Дата: 22/12/2016 дд/мм/гггг

Дата на решението за възлагане на поръчката
Дата: 10/08/2012 дд/мм/гггг

V.2) Информация относно офертите

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, получени по електронен път: ________

V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето  
решение за възлагане на поръчката
Официално наименование
Еърбъс Хеликоптерс

Национален идентификационен № (ЕИК)
352383715

Пощенски адрес
Aeroport International Marseille-Provance

Град Пощенски код Държава
Marignane Cedex 13725 Франция

Телефон
00334 285979

Адрес за електронна поща Факс
00334 2858300

Интернет адрес (URL):

V.4) Информация относно стойността на поръчката (посочете само с цифри)
Без да се  
включва  
ДДС

Включва  
се ДДС

Стойност на  
ДДС (в %)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката (в приложимите случаи)
Стойност: Валута: при

Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 766937.70 Валута: EUR при

или
най-ниска  
оферта
и
най-висока  
оферта

Валута: при

които са взети предвид

В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стoйност моля, посочете:
брой години или брой месеци

V.5) Информация относно възлагане на подизпълнител/и

Да НеИма възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
(ако да, посочете само с цифри) Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат  
възложени на подизпълнители:
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута:
Дял: ________ %

Не е известно
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Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител/и:  
(ако това е известно)

Възлагането на подизпълнител/и ще се осъществи изцяло или за някои части на състезателен  
принцип (вижте дял ІІІ от Директива 2009/81/ЕО)
Част от поръчката ще бъде възложена на подизпълнител на състезателен принцип (вижте дял  
ІІІ от Директива 2009/81/ЕО)
минимален процент: ________(%) максимален процент: ________(%) от стойността на  
поръчката
(Максималният процент не може да надвишава 30% от стойността на поръчката)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо)

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средстава от  

Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

VІ.3) Процедури по обжалване

VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по медиация  (в приложимите случаи)
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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VІ.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.3.2 ИЛИ при необходимост  
рубрика VІ.3.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

VІ.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 09/01/2017 дд/мм/гггг

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали  
обединения - и за членовете на обединението
ЕЪРБЪС ХЕЛИКОПТЕРС

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

I) Адрес на другия възлагащ орган/възложител, от името на когото възлагащият  
орган/възложителят извършва покупка

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ В3 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2009/81/EO

Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддържка и ремонт

2 Услуги, свързани с външна военна помощ

3 Услуги във връзка с отбраната, услуги за военна и гражданска защита

4 Детективски и охранителни услуги

5 Услуги на сухопътния транспорт

6 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз  
на поща

7 Превоз на поща по суша и по въздух

8 Услуги на железопътния транспорт

9 Услуги на водния транспорт

10 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта

11 Далекосъобщителни услуги

12 Финансови услуги: Застрахователни услуги

13 Компютърни и свързаните с тях услуги

14 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(2) и изпитвания за оценка

15 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги

16 Консултантски услуги по управление(3) и свързани с тях услуги

17 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова  
архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

18 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

19 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води;  
санитарни и сходни услуги
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20 Услуги по обучение и симулация в областта на отбраната и сигурността

Категория №(4) Предмет

21 Услуги на хотели и ресторанти

22 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта

23 Юридически услуги

24 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(5)

25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности

26 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на приложение I към Директива 2009/81/ЕО.

(2)С изключение на услугите за научноизследователска и развойна дейност, посочени в член 13, буква й)  
от Директива 2009/81/ЕО.

(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(4)Категории услуги по смисъла на приложение II към Директива 2009/81/ЕО.

(5)С изключение на трудови договори.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г3 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление  
в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС)

Директива 2009/81/ЕО

Моля, изложете основанията за възлагане на поръчката без предварително  
публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз. Тези  
основания трябва да съответстват на изискванията на Директива 2009/81/ЕО. (моля  
отбележете съответната/ите  клетка/и и предоставете допълнителната информация по
-долу)

1) Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление  
за поръчка в ОВ на ЕС в съответствие с член 28 от Директива 2009/81/ЕО

Няма оферти или няма подходящи оферти в отговор на:
ограничена процедура,
процедура на договаряне с предварително публикуване на обявление за поръчка,
състезателен диалог.

Всички подадени оферти при ограничена процедура, процедура на договаряне с предварително  
публикуване на обявление за поръчка или състезателен диалог са били нередовни или  
неприемливи. В договарянето са включени само тези участници, които са удовлетворили  
качествените критерии за подбор.
Сроковете за ограничената процедура и процедурата на договаряне с предварително публикуване  
на обявление за поръчка са несъвместими със спешността, породена от криза.
Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възлагащия орган/възложителя  
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в съответната директива.
Строителството/стоките/услугите могат да бъдат предоставени само от определен оферент  
поради причини, които са:

технически
свързани със защитата на изключителни права.

Поръчката се отнася до услуги за научноизследователска и развойна дейност, с изключение на  
посочените в член 13 от Директива 2009/81/ЕО. (само за услуги и доставки)
Съответните стоки се изработват единствено за целите на научноизследователската дейност,  
експериментирането, проучването или развойната дейност при условията, указани в директивата.  
(само за услуги и доставки)
Възлага/т се допълнително/и строителство/стоки/услуги съгласно строгите условия, указани в  
директивата.
Доставки, които са котирани и закупени на стокова борса.
Покупка на доставки при изключително благоприятни условия:

от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност,
   от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредиторите или сходна  
процедура.
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи  
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в  
директивата.
Поръчка, свързана с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни услуги за  
въоръжените сили на държава-членка, разположени или които предстои да бъдат разположени в  
чужбина, съгласно строгите условия, указани в директивата.

2) Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на обявление за  
поръчка в ОВ на ЕС
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Обект на поръчката са услугите, изброени в приложение II Б към директивата.
Поръчката не попада в обхвата на приложение на директивата.

С оглед да се възползвате от посочения по-горе съкратен срок, освен клетката/ите, която/които  
трябва да отбележите по-горе, моля обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на  
поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на  
Европейския съюз е законосъобразно, като посочите във всички случаи съответните факти и, когато  
е уместно, правните заключения в съответствие с членовете от Директива 2009/81/ЕО: (максимум  
500 думи)
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