МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“
1092, София, ул. „ Дякон Игнатий” № 3; тел.: (02) 92 20700; факс: (02) 988 06 11

ПРОУЧВАНЕ
за определяне на възможни изпълнители на поръчка с предмет:
Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Доизграждане на
комуникационно-информационната система във войскови район 1550 –
Граф Игнатиево“
I. Пълно описание на предмета на обществената поръчка.
1.
Възлагане на обществената поръчка
Поръчката се възлага по реда на чл. 20, ал. 6, във връзка с чл. 20, ал. 1,
т. 4, буква „е“ от Закона за обществените поръчки и чл. 135 от Вътрешните правила
за управление цикъла на обществените поръчки приети, утвърдени с МЗ № ОХ302/29.03.2022 г. на министъра на отбраната.
Съгласно становищe на служителя по сигурността на информацията с
рег. № 21-38-594 от 24.09.2021 г., в предмета и изпълнението на обществената
поръчка се съдържа информация, подлежаща на класификация, като „държавна
тайна” с ниво „Секретно”, съгласно т. 13 т. 15 и т. 20 от Раздел II на Приложение
№1 към чл.25 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
Обектът е включен в Единния поименен списък на обектите за
строителство и строителни услуги на МО през 2022 г.
2.
Вид на обществената поръчка – директно възлагане.
3.
Предмет на поръчката
Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Доизграждане на
комуникационно-информационната система във войскови район 1550 – Граф
Игнатиево“, съгласно утвърдено задание за проектиране.
Изпълнението на обществената включва извършването на следните дейности:
• Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” в
съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти.
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• Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки (КСС) за
обекта по всички части.
• Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в
съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
подзаконовите нормативни актове към него.
• Строително-монтажни работи за изграждане на КИС за осигуряване на
комуникационно привързване на съоръженията и предоставянето на
комуникационни и информационни услуги, свързани с експлоатацията,
обслужването и ремонта на самолет F-16 Block 70 на летище Граф Игнатиево
Обхватът на предмета на поръчката е описан подробно в Заданието за
проектиране.
4.
Изисквания към възможните изпълнители
4.1. Изпълнител може да бъде кандидат, за който не са налице
обстоятелствата, посочени в чл. 157, ал. 2 от ЗОП, чл. 327б от ЗОВСРБ. За доказване
на горепосочените изисквания, кандидатите декларират обстоятелствата с
декларация по образец – Приложение № 3.
4.2. Кандидатът да притежава валидно УС до ниво „Секретно“, а
лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката – проектиране,
авторски надзор и изпълнение на СМР по част „КИС“, да притежават валидни
сертификати за достъп до класифицирана информация (РДК) с ниво, не по-ниско от
„Секретно“ с валидност не по-малко от 6 месеца от датата на подаване на офертата.
4.3. Кандидатът да притежава валиден сертификат на регистратура за
класифицирана информация за ниво, не по-ниско от „Секретно”.
4.4. Кандидатът следва да разполага с по един проектант,
притежаващ пълна проектантска правоспособност (ППП) вписани в Камарата на
архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, по всяка
част от Заданията за проектиране.
4.5. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя
за четвърта категория строежи и да има валиден талон за настоящата година и през
целия срок на изпълнение на договора. При изтичане на удостоверените за вписване
по време на изпълнението на договора, Изпълнителят се задължава да го поднови за
съответния срок.
4.6. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност, идентична
или сходна с предмета на поръчката за последните 5 години, считано от датата на
подаване на офертата. Под предмет, сходен с предмета на обществената поръчка
следва да се разбира проектиране и изграждане на телекомуникационни оптични
и/или медни кабелни линии част от инженерната инфраструктура.
4.7. За доказване изпълнението на минималното изискване,
участниците представят списък на услугите и строителство, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга и
строителство.
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4.8. Ако Изпълнителят ще ползва подизпълнител при изпълнението
на договора, подизпълнителят следва да отговаря на обявените критерии за подбор,
отнасящи се до „лично състояние“ и „техническите и професионални способности“
за изпълнение на обществената поръчка, описани подробно в т. 4 - „Изисквания към
възможните изпълнители“, съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
5.
Срок за изпълнение на обцествената поръчка
Максималния срок за цялостно изпълнение на поръчката е както следва:
 Срокът за изработване на инвестиционен проект във фаза „работен
проект” и подробна количествено-стойностна сметка е до 80 календарни дни,
считано от датата на връчване на договора.
 Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на
издаване на Разрешение за строеж и завършва с издаване на Разрешение за ползване
и се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията
и подзаконовите нормативни актове към него.
 Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до 340
календарни дни, като започва да тече от подписване на Протокол обр. 2 по Наредба
№ 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и
завършва с подписване на Констативен протокол за установяване годността за
приемане на строежа (Протокол обр. 15) съгласно същата наредба.
6.
Място на изпълнение: летище Граф Игнатиево.
7.
Обща прогнозна стойност на поръчката: 2 541 102 лв. с ДДС.
8.
Срок за представяне на Заявление за участие – 7 (седем) работни дни
от датата на публикуване на настоящото проучване за възможни изпълнители в
Профила на купувача на сайта на министерството (http://pp.mod.bg/), с линк към
електронната платформа на Агенцията за обществени поръчки – ЦАИС – ЕОП.
9.
Място за представяне на Заявление за участие – главна дирекция
„Инфраструктура на отбраната“ с адрес: гр. София, 1080, ул. „Дякон Игнатий“№ 3,
всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. Лица за контакт:
полк. Милен Христов – тел.: 02/9220740, e-mail: m.hristov@mod.bg и инж. Слав
Пекин – тел. 02/9220711, e-mail: s.pekin@mod.bg.
10.
Достоверността и валидността на УС, РДКИ за достъп до КИ и
сертификата на регистратура за класифицирана информация се потвърждават от
компетентния орган по чл. 170 от ППЗЗКИ. Копия от документи по т. 4.2 и т. 4.3. да
се представят от кандидатите в дирекция „Сигурност на информацията” – МО, в срок
до 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на настоящото проучване за
възможни изпълнители в Профила на купувача на сайта на министерството
(http://pp.mod.bg/), с линк към електронната платформа на Агенцията за обществени
поръчки – ЦАИС – ЕОП. Телефони за контакти в дирекция „Сигурност на
информацията“: 02/92 20 454 и 02/92 20 277.
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11.
При сключване на договора, по негова преценка, определеният за
изпълнител представя гаранция (банкова гаранция, парична сума или застраховка)
за изпълнение на договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без
ДДС и е със срок на валидност минимум 30 /тридесет/ дни след датата на издаване
на Разрешение за ползване.
12. Начин на плащане
Начина на плащане е подробно разписан в проекта на договор – Приложение № 8.
II. Указания за участие в процедурата, ред за изготвяне и представяне на
заявление за участие и оферта
Възлагането на настоящата обществената поръчка ще се извърши чрез
директно възлагане по реда за възлагане на обществени поръчки при стойности по
чл. 20, ал.6 на ЗОП, които съдържат класифицирана информация и са уредени в
Глава четиринадесета, Раздел IV от Вътрешните правила за управление цикъла на
обществените поръчки приети, утвърдени с МЗ № ОХ-302/29.03.2022 г. на
министъра на отбраната, в съответствие с Част четвърта „Специални правила при
възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност“ от ЗОП.
За целите на директното възлагане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда пазарно
проучване, като един от способите е чрез публикуване на интернет страницата на
Министерството на отбраната (профила на купувача http://pp.mod.bg/ пазарно
проучване) на настоящата документация за пазарно проучване, с линк към
електронната платформа на Агенцията за обществени поръчки – ЦАИС-ЕОП.
За участие в процедурата кандидатът следва да представи Заявление за участие
(по образец Приложение № 1) в предварителния подбор, изготвено при условията и
изискванията на настоящите указания.
Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или в заверено от
кандидата с подпис и печат копие.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда предварителен подбор с цел да определи
кандидатите, които отговарят на обявените критерии за подбор, отнасящи се до
„лично състояние“ и „техническите и професионални способности“ за изпълнение на
обществената поръчка, описани подробно в т. 4 - „Изисквания към възможните
изпълнители“ на настоящото проучване.
На избраните кандидати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпраща Покана за представяне
на оферти. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически найизгодната оферта по критерий „най-ниска цена“.
Моля, при проявен от Вас интерес да представите Вашето Заявление за
участие в предварителния подбор в съответствие с образец, приложение към
настоящия документ - Приложение № 1.
Заявлението да бъде представено в срок до 17:30 ч. на седмия работен ден от
публикуване на настоящето обявление в Профила на купувача за извършване на
пазарно проучване, на адрес гр. София, 1080, ул. „Дякон Игнатий“№ 3, всеки работен
ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. Лице за контакт: полк. Милен
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Христов – тел.: 02/9220740, e-mail: m.hristov@mod.bg и инж. Слав Пекин – тел.
02/9220711, e-mail: s.pekin@mod.bg.
Копия от документи по т. 4.2. и т. 4.3 от раздел I - „Изисквания към възможните
изпълнители“ да се представят от кандидатите в дирекция „Сигурност на
информацията” – МО в срок до седмия работен ден от публикуване на настоящия
документ в Профила на купувача за извършване на пазарно проучване. Телефони за
контакти в дирекция „Сигурност на информацията“: 02/92 20 454 и 02/92 20 277.
До избраните кандидати ще бъдат изпратени Покана за представяне на
оферта.
Избраните кандидати могат да предоставят Оферти в срок до 17:30 ч. на
седмия работен ден от получаване на Покана за представяне на оферта. Офертите
се предоставят на същият адрес.
Приложения:

1. Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие;
2. Приложение № 2 – Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър,

3.
4.
5.
6.

7.
8.

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция;
Приложение № 3 – Образец на Декларация по чл. 327 б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ;
Приложение № 4 – Образец на Декларация за използване/неизползване на
подизпълнители при изпълнението на поръчката;
Приложение № 5 – Образец на декларация за съгласие за участие като
подизпълнител - когато е приложимо;
Приложение № 6 – Списък на услугите и строителство, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите
и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга и
строителство;
Приложение № 7 – Оферта.
Приложение № 8 – Проект на договор с приложения;
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