
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОТБРАНАТА“ 

1092, София, ул. „Дякон Игнатий” № 3; тел.: (02) 92 20642; факс: (02) 951 51 69 

 

Рег. № 21-46-74 

ПРОУЧВАНЕ 

за определяне на възможни изпълнители на обществена поръчка с 

предмет: 

„Доставка на радиолокационна станция за разузнаване и наблюдение на 

земни цели“ 

Поръчката се възлага по реда на чл. 20 ал. 6 във връзка с чл. 20 ал. 1 т. 4, 

буква „а“ от ЗОП, и чл. 132, ал. 1 от Вътрешните правила за управление 

цикъла на обществените поръчки обявени с МЗ № ОХ-1143/23.12.2019 г. 

 

I. Пълно описание на предмета на обществената поръчка.  

,,Доставка на радиолокационна станция за разузнаване и наблюдение на 

земни цели“. 

 

1. Състав на продукта 

1.1. Антенна система с приемо-предавател; 

1.2. Конзола (блок) за управление и визуализация; 

1.3. Слушалки; 

1.4. Тринога; 

1.5. Акумулаторни батерии; 

1.6. Комплект кабели; 

1.7. Преносна чанта/контейнер; 

1.8. Ръководство на оператора. 

 

2. Описание на продукта 

 

Радиолокационната станция (РЛС) за разузнаване и наблюдение на 

земни цели е предназначена за откриване, съпровождане, класификация и 



определяне на координатите на движещи се единични и групови наземни 

цели и нисколетящи цели. РЛС може да бъде използвана като елемент от 

оборудването на бойна разузнавателна машина (БРМ) или самостоятелно, по 

всяко време на денонощието и при всякакви атмосферни условия в режим 

24/7 (двадесет и четири часа в денонощието/седем дни в седмицата). 

 

3. Срокът за изпълнение: до 6 (шест) месеца от датата на сключване на 

договора. 

 

4. Място на изпълнение:  

• военно формирование 38640 – гр. Казанлък; 

• военно формирование 54100 – гр. Ямбол. 

 

5. Технически изисквания – изискванията към доставката са подробно 

описани в техническа спецификация ТС Р67.3155.18-ВО. 

 

6. Прогнозна стойност на поръчката:  

Прогнозната стойност на поръчката е 833 333, 33 лева (осемстотин 

тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три ст.) без 

ДДС. 

 

7. Количество: 2 (два) броя радиолокационна станция за разузнаване и 

наблюдение за земни цели, по една за всяко военно формирование, посочени 

в т. 4. 

II. Изисквания към възможните изпълнители 

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 

(три) години от датата на подаване на офертата, доказва се със списък на 

услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга. 

Минималното изискване: участникът да е извършил минимум 1 (една) 

доставка, идентична или сходна с предмета и обема на настоящата 

обществена поръчка, през последните 3 (три) години, от датата на подаване 

на офертата. 

Под сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка се 

разбира доставка на радиолокационна техника, без значение на 

предназначението й и местата за разполагането й. 

 



8. При установяване на съответствие на предложението с изискванията 

на възложителя и при представяне на повече от една оферта за предмета на 

поръчката, предложенията на участниците ще се класират въз основа 

„икономически най-изгодно предложение“ – по критерий „най-ниска цена”. 

9. Моля, при проявен от Вас интерес да представите Вашето 

предложение за изпълнение на доставката в съответствие с образец, 

приложение № 1 към настоящето обявление.  

 

10. Предложението да бъде представено в срок до 20 работни дни от 

публикуване на настоящето обявление в Профила на купувача за извършване 

на проучване за избор на изпълнител, на адреса на дирекция „Обществени 

поръчки в отбраната“: гр. София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5 всеки 

работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.   

 

 

 
Лице за контакт: Йордан Йорданов – тел.: 02/92 20661, e-mail: 

y.yordanov@mod.bg. 
 

Приложение:  

1. Образец на предложение - Приложение № 1. 

2. Ценово предложение - Приложение № 2. 

3. Проект на договор с приложения - Приложение № 3. 
 

 

 

 

 

 
 


