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

ПРОУЧВАНЕ
за определяне на възможни изпълнители
на обществена поръчка с предмет:
„Техническа поддръжка на комуникационно оборудване“

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
1. Възлагане на обществената поръчка – Поръчката се възлага директно на основание чл. 20,
ал. 6 от ЗОП.
2. Обект на поръчката: Обект на поръчката са чувствителни услуги по смисъла на т. 65 от ДР
от ЗОП, а именно „чувствително оборудване, строителство или услуга“ и свързани с услугите
доставки на стоки по чл.3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
В поръчката е включена информация, подлежаща на класификация като държавна тайна
с ниво „СЕКРЕТНО“ и NATO SECRET, съгласно т. 5 от Раздел I и т. 13 и т. 15 от Раздел II на
Приложение №1 към чл. 25 от ЗЗКИ. Изпълнителят ще посещава зони на сигурност клас I и
клас II до ниво „Секретно“ и военни формирования и обекти по смисъла на чл. 162 от ППЗЗКИ.
3. Предмет на поръчката:
„Техническа поддръжка на комуникационно оборудване“, включваща следните дейности:
a)
Основна точка за контакт и консултация;
b)
Първоначална проверка на работоспособността на Техниката;
c)
Периодично Техническо обслужване;
d)
Ремонт на Техниката;
e)
Ъпгрейд (Upgrade) на елементи от хардуера;
f)
Поддръжка на софтуера;
Съставът на комуникационното оборудване, подлежащо на техническа поддръжка, е посочено
в Приложение № 1 и Приложение № 2 към ТС А 91.3809.21. Видовете услуги, включени в
техническата поддръжка, са посочени в Приложение № 3 към ТС А 91.3809.21. Видовете
ремонтни дейности, които се изпълняват при ремонт на техниката са описани в Приложение
№ 4 към ТС А 91.3809.21.
4. Място на изпълнение:
В сгради на Министерство на отбраната и БА, разположени в градовете София, Плевен, В.
Търново, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ст. Загора, Пловдив и прилежащите общини.
Пълният списък на населените места ще бъде уточнен допълнително след сключване на
договора.
5. Прогнозна стойност на поръчката – 312‘500.00 лева без ДДС, равняваща се на 375‘000.00
лева с включено ДДС.

6. Срок на договора, срокове за изпълнение
6.1. Срокът на договора е 36 месеца от датата на сключването му.
6.2. Сроковете за изпълнение на отделни дейности по предмета на договора са както следва:
6.3. Срок за поддържане на основна точка за контакт и консултации – по време на изпълнение
на договора и на гаранционния период;
6.4. Срок за извършване на „Първоначална проверка на работоспособността на техниката“ съгласно предложението на възможния изпълнител, но не повече от 30 дни, считано от датата
на получаване на Заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6.5. Срок за извършване на „Периодично техническо обслужване“ - съгласно предложението
на възможния изпълнител, но не повече от 30 дни, считано от датата на получаване на Заявка
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6.7. Срок за извършване на Ремонт:
a)
не повече от 3 (три) работни дни, считано от датата на утвърждаване на техническото
предложение от Възложителя;
b)
Срок за представяне на техническо предложение за извършване на ремонт- до 2 (два)
работни дни- след подаване на заявката за ремонт от Възложителя;
c)
Максимален срок за явяване на специалист на Изпълнителя на място - не по-късно от 8
(осем) часа след потвърждаване на заявка за ремонт от Изпълнителя, в рамките на работното
време на Възложителя (от 9:00 до 18:00 часа).
7. Гаранционните срокове са както следва:
7.1. Гаранционният срок за части, модули, възли, детайли и елементи от оборудването,
ремонтирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е съгласно офертата на възможния изпълнител, но не помалко 12 (дванадесет) месеца.
7.2. Гаранционният срок за части, модули, възли, детайли и елементи на техниката и софтуер,
подменени чрез осигуряване на нови от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е съгласно офертата на възможния
изпълнител, но не по-малко 24 (двадесет и четири) месеца.
7.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранен протокол,
изготвен при приемане на дейностите по техническата спецификация или при приемане на
стоката, или акта за възстановяване, подписани двустранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.4. В случай когато гаранционния срок на част, възел, детайл и елемент продължава извън
времето на договора, при възникнала неизправност на същите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да извърши за своя сметка ремонта.
8. Гаранция за изпълнение
8.1. Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към
момента на подписването му гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без
ДДС. Срокът на валидност на гаранцията е не по – малък от 30 (тридесет) календарни дни след
крайния срок за изпълнение на задълженията по договора (само при представена гаранция за
изпълнение на договора под формата на банкова гаранция/застрахователна полица).
8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение на задълженията по
договора, която може да бъде в една от следните форми:
а) Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на
отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” №
1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01;
или
б) Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал;
или
в) Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – оригинал.
8.3. Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
8.4. Изискванията към гаранцията за изпълнение са описани в проекта на договор.
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9. Начин на плащане
Всички плащания, отнасящи се до предмета на договора, ще бъдат извършвани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно реда указан в проекта на договор –
Приложение № 4.
Начинът на плащане е по банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изпълнена
услуга и представяне в дирекция „Обществени поръчки в отбраната” на следните документи:
1.Фактура-оригинал, подписана от Изпълнителя и дирекция „КИС"-ЩО;
2. Обобщен протокол за изпълнена услуга по техническата поддръжка на комуникационно
оборудване за период от 3 (три) месеца, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Плащането ще се извършва в лева.
Ако някои от представените документи (застраховка, фактура, сертификат, гаранционна карта
и др.) са на чужд език, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури техния превод на български
език.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪЗМОЖНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
1.
За възможният изпълнител не може да са налице обстоятелствата, посочени в чл. 157,
ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, чл. 327б от ЗОБСРБ, чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) и в чл. 69 от ЗПКОНПИ За удостоверяване на
горепосочените изисквания, възможният изпълнител декларира обстоятелствата с декларации
по образец – Приложение № 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 и 1.8;
Специфични изисквания:
2.Възможният изпълнител в процедурата трябва да притежава и да представи копия на валидно
удостоверение за сигурност (УС) на дружеството, валидни разрешения за достъп до
класифицирана информация (РДКИ) на ръководството, административното звено по сигурност
на информацията и на лицата пряко ангажирани с изпълнението на поръчката до ниво
„Секретно“ и NATO SECRET.
Изпълнението на договора не налага изпълнителят да получава, обработва, изпраща и
съхранява при себе си класифицирана информация.
Изпълнителят /неговите служители/ ще посещават зони за сигурност и военни формирования
и обекти по смисъла на чл. 162 от ППЗЗКИ.
Минимално изискване: Възможният изпълнител да притежават валидно удостоверение за
сигурност на дружеството до ниво „Секретно“ и NATO SECRET (с валидност не по – малка от
6 месеца след крайната датата на подаване на заявленията за участие), както и разрешения за
достъп до класифицирана информация (РДКИ) на ръководството, административното звено по
сигурност на информацията и на лицата пряко ангажирани с изпълнението на поръчката с
достъп до класифицирана информация с ниво „Секретно“ и NATO SECRET (с валидност не по
– малка от 6 месеца след крайната датата на подаване на заявленията за участие) - минимум на
2 (две) лица;
3.
Възможният изпълнител да притежава изградена, документирана и сертифицирана
система за управления на качеството, в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2015
или еквивалент/ни с обхват, включващ дейностите по поддържане и ремонт на системите.
4.
Възможният изпълнителят да разполага с персонал, притежаващ съответната
професионална компетентност в сферата на комуникациите.
За доказване на горепосоченото изискване, възможният изпълнител трябва да
предостави списък от служители, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на договора, като
посочи
тяхната
образователно-професионална
компетентност
в
сферата
на
комpютърните/комуникационни системи.
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5.
Изпълнителят да бъде оторизиран представител на производителя на комуникационното
оборудване;
За доказване на горепосоченото изискване, изпълнителят трябва да предостави
оторизационно писмо, сертификат или друг документ, доказващ че същият е оторизиран
представител на производителя на комуникационното оборудване описано в Приложение № 1
и Приложение № 2 към ТС А 91.3809.21
III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ И
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Възлагането на настоящата обществената поръчка ще се извърши директно по реда на
чл. 20, ал.6 от ЗОП, и съгласно правилата на Глава XIV , Раздел IV от Вътрешните правила,
обявени със Заповед № ОХ-302/29.03.2022 г. на Министъра на отбраната за възлагане на
обществени поръчки при стойност по чл. 20, ал. 6 от ЗОП, които съдържат класифицирана
информация, в съответствие с Част четвърта от ЗОП - „Специални правила при възлагане на
обществени поръчки в областите отбрана и сигурност“
За целите на директното възлагане, Възложителят провежда проучване за определяне на
възможни изпълнители, чрез публикуване на настоящата документация на официалната
интернет страницата на Министерството на отбраната - http://pp.mod.bg/ Проучвание за
изпълнители / Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“.
В ЦАИС ЕОП се създава съобщение за проучването в раздел „Профил на
организацията“, подраздел „Документи на организацията“ с линк към съответното проучване,
публикувано на официалната интернет страница на Министерство на отбраната.
За участие в процедурата възможният изпълнител следва да представи Оферта,
съдържаща следните документи:
 Заявление за участие по образец Приложение № 1;
 Техническо предложение по образец Приложение № 2;
 Ценово Предложение по образец Приложение № 3;
 Декларация за съгласие с проекта на договор в свободен текст;
Офертата се подава на български език, а документите, които са на чужд език се
представят и в превод на български език. Всички документи следва да бъдат представени в
оригинал или в копие, заверено от възможния изпълнител с подпис и печат копие.
Възложителят провежда подбор с цел да определи изпълнител, който отговаря на ТС А
91.3809.21 и изискванията в документацията, както и на специфичните изисквания,
необходими за изпълнение на обществената поръчка, описани подробно в точка „II.
Изисквания към възможните изпълнители“.
Възложителят разглежда, оценява и класира офертите на възможните изпълнители, които
отговарят на изискванията за изпълнение на обществената поръчка. Обществената поръчка се
възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий „най-ниска цена“.
От участие в настоящата процедура се отстранява възможен изпълнител при
несъответствие на офертата с ТС А 91.3809.21 и специфичните изисквания на Възложителя.
В случай, че възможен изпълнител в процедурата ще ползва подизпълнител, е необходимо
подизпълнителят да отговаря на изискваният, описани подробно в точка „II. Изисквания към
възможните изпълнители“, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.
Моля, при проявен от Вас интерес да представите Вашата Оферта в съответствие с
изискванията, описани в настоящата документация.
Офертата да бъде представена в срок до 17,30 ч. на 22.08.2022 г., на адреса на дирекция
„Обществени поръчки в отбраната“- МО: гр. София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5 в
запечатан непрозрачен плик. Лице за контакт: Р. Радичкова, тел. 02/9220 669, e-mail:
r.mladenova@mod.bg
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 - Образец на Заявление за участие;
1.1.
Приложение № 1.1. – Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър,
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която възможният изпълнител е установен, както и
адрес, включително електронен, за кореспонденция;
1.2.
Приложение № 1.2. – Образец на декларация за удостоверяване на липсата на
обстоятелствата по чл. 157, ал. 1, и ал. 2, т. 5 от ЗОП;
1.3.
Приложение № 1.3. – Образец на декларация за удостоверяване на липсата на
обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 – 4 и 6 от ЗОП;
1.4.
Приложение № 1.4. – Образец на Декларация за липса на свързаност с друг
възможен изпълнител в процедурата;
1.5.
Приложение № 1.5. – Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по
чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
1.6.
Приложение № 1.6. – Образец на Декларация по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ;
1.7.
Приложение № 1.7. – Образец на Декларация по чл. 327 б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ;
1.8.
Приложение № 1.8. - Образец на Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
2.
3.
4.
5.

Приложение № 2 - Образец на Техническо предложение;
Приложение № 3 - Образец на Ценово предложение;
Приложение № 4 - Проект на договор;
Приложение № 5 - ТС А 91.3809.21;
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