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Услуги - 155908-2019

03/04/2019    S66    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Възлагане на поръчка
без предварително обявление 
I. II. IV. V. VI.

България-София: Услуги по ремонт и поддръжка

2019/S 066-155908

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Услуги

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

Раздел ІІ: Обект на поръчката

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на отбраната 
000695324 
ул. „Дякон Игнатий“ № 3 
Място/места за контакт: дирекция „Отбранителна аквизиция“ 
На вниманието на: Светлозар Вълчев 
1092 София 
България 
Телефон: +359 29220674 
Адрес за електронна поща: s.valchev@mod.bg 
Факс: +359 29515169
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-2018-060

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително
техни регионални или местни подразделения 

I.3) Основна дейност

Отбрана 
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не 

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката

Осигуряване на летателната годност на самолети Су-25. 
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на

доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги  
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите: Възстановяването на
летателната годност на самолети Су-25 ще бъде изпълнено на територията на
открито акционерно общество „558 Авиационен ремонтен завод“, Република
БЕЛАРУС 
код NUTS BG331

II.1.3) Информация относно рамковото споразумение

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение  

mailto:s.valchev@mod.bg?subject=TED
http://www.mod.bg/
http://pp.mod.bg/
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-060
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Раздел ІV: Процедура

II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите:

Сключване на допълнително споразумение № УД-12-15/22.3.2019 г. към договор
№ УД-12-102/14.12.2018 г. за възстановяване на летателната годност на
самолети Су-25. 

II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)

50000000
II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите

II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите

Стойност: 42 185 620 EUR 
Без да се включва ДДС 

IV.1) Вид процедура

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка 
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на
обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) 
Директива 2009/81/ЕО 
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 
Всички подадени оферти при открита процедура, ограничена процедура или
състезателен диалог са били нередовни или неприемливи. В договарянето са
включени само тези оференти, които са удовлетворили качествените критерии за
подбор: не 
Сроковете за ограничената процедура и процедурата на договаряне с
предварително публикуване на обявление за поръчка са несъвместими със
спешността, породена от криза: не 
Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възлагащия орган/
възложителя събития, и в съответствие със строгите условия, указани в
съответната директива: не 
Строителството/стоките/услугите могат да бъдат предоставени само от
определен оферент поради причини, които са: 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: не 
Съответните стоки се изработват единствено за целите на
научноизследователската дейност, експериментирането, проучването или
развойната дейност при условията, указани в директивата : не 
Възлага/т се допълнително/и строителство/стоки/услуги съгласно строгите
условия, указани в директивата: не 
Доставки, които са котирани и закупени на стокова борса: не 
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия,
указани в директивата: не 
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: не 
Назначеният технически и междуремонтен ресурс на предвидените за ремонт
самолети Су-25 е изтекъл преди повече от 10 години и поради тази причина
същите се нуждаят от качествен ремонт с изпълнение на всички действащи
бюлетини, касаещи не само якостните характеристики на конструкцията, но така
също и цялото останало оборудване на самолетите. Ето защо от особена важност
е ремонтът да се извърши по актуална ремонтна/заводска документация с
изпълнение на всички задължителни към датата на изпълнение на ремонта
бюлетини (които се предоставят от оригиналния конструктор на самолетите).
Удължаването на ресурса следва да се извърши от оригиналния конструктор —
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Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: № УД-12-102/14.12.2018 г. Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената
позиция: Осигуряване на летателната годност на самолети Су-25 — допълнително
споразумение №1 към договор № УД-12-102/14.12.2018 г.

ОАО „Компания Сухой“, РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ или на базата на негово заключение. 
От направеното проучване е констатирано, че ремонт и удължаване на ресурса на
самолетите под конструкторско-технологичния съпровод на оригиналния
конструктор може да се извърши в РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ и в Република БЕЛАРУС. 
В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ремонт на Су-25 се извършва в различни ремонтни
предприятия, но всички те са част от публичното акционерно дружество
„Обединена авиостроителна корпорация“ — ПАО ОАК. 
В Република БЕЛАРУС ремонт на Су-25 се извършва в „Авиоремонтен завод 558“,
Барановичи. Ремонтът се извършва под конструкторско-технологичния съпровод
на оригиналния конструктор (заключението за удължаване на ресурса се издава
от ОАО „Компания Сухой“) по актуална ремонтна документация с изпълнение на
всички задължителни към момента на ремонта бюлетини, в това число
задължителните бюлетини и мероприятия, касаещи удължаването на техническия
ресурс от 20 на 40 (или повече) години. 

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на 
1. Предложена цена. Тежест 100 

IV.2.2) Информация относно електронен търг

Използван е електронен търг: не 
IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

21-39-103 
IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

не 

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

29.3.2019 
V.2) Информация относно офертите

Брой на получените оферти: 1 
V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето

решение за възлагане на поръчката

Открито акционерно общество „558 Авиационный ремонтный завод“ 
200166539 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 
225415 Барановичи 
Беларус 
Телефон: +359 375163425194 
Факс: +359 375163425194

V.4) Информация относно стойността на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:  
Стойност: 42 185 620 EUR 
Без да се включва ДДС 
Обща крайна стойност на поръчката :  
Стойност: 42 185 620 EUR 
Без да се включва ДДС 
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:  
Брой години: 2 

V.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не 



3.04.2019 г. Услуги - 155908-2019 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:155908-2019:TEXT:BG:HTML 4/4

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не 

VI.2) Допълнителна информация:

VI.3) Процедури по обжалване

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията 
бул. „Витоша“ № 18 
1000 София 
България 
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон: +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg 
Факс: +359 29807315

VI.3.2) Подаване на жалби
VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на

жалби

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление:

29.3.2019 

mailto:cpcadmin@cpc.bg?subject=TED
http://www.cpc.bg/

