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Деловодна информация
Партида на възложителя:
Изходящ номер:

00222

Поделение:

РД-28-670 от дата: 27/09/2018 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ
на ЕС:

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата
Електронен подател:

да

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка:

27/09/2018 (дд/мм/гггг)

00222-2018-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Ръководство на Национален регистрационен номер:
000697179
въздушното движение
Официално наименование:

Пощенски адрес:
Град:

бул. Брюксел № 1

София

Лице за контакт:

код NUTS:

BG

Пощенски код:

1540

Мария Иванова

Електронна поща:

mariya.ivanova@bulatsa.com

Държава:

България

Телефон:

+359 29371563

Факс:

+359 29803864

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

http://www.bulatsa.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)

http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в
сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен
пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_2069.html
Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=869803&mode=view
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Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен
е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Друга дейност:

Управление на въздушното движение

Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на сухи трансформатори за
обекти на ДП РВД
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

31174000

Допълнителен CPV код:

Референтен номер:

2

1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Доставки
II.1.4) Кратко описание:

1. Доставка, монтаж, провеждане на единичини приемни изпитвания и 72-часови
проби на 7 броя сухи трансформатори, окомплектовани със стандартното и
допълнително оборудване, изисквано от Възложителя (наричани за краткост
„Oборудване“), както следва:
1.1. 1 брой в Трансформаторен пост Радар в Летищен център за обслужване на
въздушното движение (ЛЦ за ОВД) Бургас;
1.2. 2 броя в Главна разпределителна подстанция (ГРП) в ЛЦ за ОВД Варна;
1.3. 2 броя в Трасови радиолокационен комплекс Върбица;
1.4. 2 броя в ГРП в ЛЦ за ОВД Пловдив.
1.2. Провеждане на обучение на 40 служители на Възложителя за работа с
Oборудването.
1.3. Монтажът се предходжа от демонтаж на съществуващи съоръжения в
обектите на Възложителя и транспортирането им до складове на Възложителя.
Техническите и количествени спецификации към Оборудването, дейностите по
демонтаж, монтаж на доставеното Оборудване, в това число и съпътстващите
доставки и дейности са посочени в Приложение 1 към Документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 173500
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

не
Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание

1

II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Обособена позиция номер:

2

2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG341
код NUTS: 1 BG331
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение е Р България, гр. Бургас, летище Бургас; гр. Варна,
летище Варна; ТРЛК Върбица на 20 км. от с. Върбица в района на Върбишки
проход и гр. Пловдив, летище Пловдив.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

1. Доставка, монтаж, провеждане на единичини приемни изпитвания и
седемдесет и два часови проби на 7 броя сухи трансформатори,
окомплектовани със стандартното и допълнително оборудване, изисквано от
Възложителя (наричани за краткост „Oборудване“), както следва:
1.1. 1 брой в Трансформаторен пост Радар (ТП Радар) в Летищен център за
обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) Бургас;
1.2. 2 броя в Главна разпределителна подстанция (ГРП) в ЛЦ за ОВД Варна;
1.3. 2 броя в Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Върбица;
1.4. 2 броя в Главна разпределителна подстанция (ГРП) в ЛЦ за ОВД Пловдив.
2. Провеждане на обучение на 40 служители на Възложителя за работа с
Oборудването.
3. Монтажът се предходжа от демонтаж на съществуващите маслени
трансформатори и ел. съоръжения в обектите на Възложителя, включващ и
транспортирането им до складовете на Възложителя в ЛЦ за ОВД Бургас, ЛЦ за
ОВД Варна и ЛЦ за ОВД Пловдив.
Техническите и количествени спецификации към Оборудването, дейностите по
демонтаж и подготовка за монтаж, монтаж на доставеното Оборудване, в това
число и съпътстващите доставки и дейности са посочени в Приложение 1 към
документацията за обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

ДА
Цена

1 2 20

Гаранционен срок на сухите трансформатори (в
месеци) Тежест: 20
Тежест: 21 80
Име:

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 173500
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на
открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не
II.2.14) Допълнителна информация:

1. Максимален срок за доставка на Оборудването (цялото количество) до
всички места за доставка - 60 кал. дни от влизане на договора в сила.
2. Максимален срок за демонтаж, извозване, монтаж, единичини приемни
изпитвания и 72-часови проби на Оборудването и обучение на служители на
Възложителя - 15 кал. дни за всеки обект от уведомлението на Възложителя
за готовност за започване на тези дейности.

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в
професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

НЕ

Няма
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Няма
III.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

НЕ

Участникът следва да разполага с персонал, който притежава професионална
компетентност за изпълнение на поръчката.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното
изискване чрез представяне на еЕЕДОП, като се попълва съответното поле на
Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални
способности“ по следния начин:
• трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на
обществената поръчка;
• притежавана квалификационна група за безопасност при работа в електрически
уредби над 1000 V, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в
електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи“;
• дата на издаване и/или срок на валидност на документа за квалификационна
група за безопасност при работа в електрически уредби над 1000 V, съгласно
„Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“.
Участникът, определен за Изпълнител, представя следното доказателство във
връзка с поставеното изискване преди сключването на договора за обществената
поръчка или в хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП:
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който са посочени трите
имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на
обществената поръчка, притежавана квалификационна група за безопасност при
работа в електрически уредби над 1000 V, съгласно „Правилник за безопасност
и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи“, дата на издаване и/или срок на валидност
на удостоверението за квалификационна група.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Участникът следва да разполага минимум с три лица, от които:
- минимум 1 (едно) лице с IV (четвърта) или по-висока квалификационна група
по безопасност при работа в електрически уредби над 1000 V, съгласно
ПБЗРЕУЕТЦЕМ и
- минимум 2 (две) лица с III (трета) или по-висока квалификационна група по
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безопасност при работа в електрически уредби над 1000 V, съгласно
ПБЗРЕУЕТЦЕМ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална
интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката

2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

1. Възложителят предвижда авансово плащане в размер на 20% от цената за
доставка на Оборудването с ДДС в срок до 5 работни дни от представяне на
проформа фактура и гаранция за обезпечаване на авансово предоставените
средства за размера на аванса с ДДС. Гаранцията следва да бъде представена в
една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП и да е валидна най-малко 30 дни след
изтичане на срока за доставка на Оборудването.
2. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, трябва да
представи гаранция, обезпечаваща изпълнението му. Гаранцията е в размер на 5
% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде
представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП и да е валидна наймалко 30 дни след изтичане на гаранционния срок на Оборудването.
3. Гаранциите се задържат и освобождават от Възложителя в съответствие с
условията на проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката: ДА

Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:
IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение:

НЕ

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:

НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на
диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните
оферти: НЕ
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда
преговори: НЕ
IV.1.6) Информация относно електронния търг
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Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата:

08/11/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

4

Дата:
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

1

BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 5
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/11/2018 (дд/мм/гггг) Местно време:
Място:

14:00 (чч:мм)

Сградата на Единен център за управление на въздушното движение на адрес: гр.
София, бул. Брюксел № 1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация

2

1. Възложителят отстранява от участие участник, който:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
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престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217,
чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е
от Наказателния кодекс;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 1.1., в друга държава членка или
трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя
и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
1.4. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или
2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на
труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
2. Възложителят отстранява от процедурата и:
2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в
документацията;
2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката;
2.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от
ЗОП;
2.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от
ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
2.5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на
ЗОП;
2.6. участници, които са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен
режим (ЮПДР) или сe контролират от лице, което е регистрирано в ЮПДР или
участват в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в ЮПДР съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в ЮПДР, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛДС), освен акопрямо
участника е приложимо някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС;
2.7. участници, за които се установи, че въз основа на неверни данни е
приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС (съгласно чл. 5, ал. 1, т.
3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРКЛДС).
2.8. участник, по отношение на когото е налице някое от визираните в чл. 69
от ЗПКОНПИ обстоятелства.
3. При участие на обединение, което не е юридическо лице се представя
документ, съдържащ: правно основание за създаването му, представляващ, права
и задължения на членовете, солидарна отговорност за изпълнението на
поръчката, дейностите, които ще изпълнява всеки член, срок най-малко равен
на срока на изпълнение на поръчката и уговорка за недопускане на промени в
състава на обединението след подаване на офертата.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Електронна поща:

Пощенски код:

1000

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: (URL)

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Държава:

България

Телефон:

+359 29884070

Факс:

+359 29807315

2

Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

2

Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на
Европейския съюз и на всички приложими закони
1

моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2

в приложимите случаи

3

моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4

ако тази информация е известна

5

моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6

доколкото информацията е вече известна

7

задължителна информация, която не се публикува

8

информация по избор

9

моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10

моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11

само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана
за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако
обявлението е покана за участие в състезателна процедура

14

ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля,
представете тази информация, ако тя вече е известна

15

моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18

само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
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19
20

може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21

може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта
не се използва
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