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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна 9000,  ул. “Преслав” №16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 

Рег. №  3736 / 30.06.2016 г. 
 

ПОКАНА 
за участие в обществена поръчка 

Командването на ВМС има удоволствието да Ви отправи 
настоящата покана за участие в процедура за избор на изпълнител на 
обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т.2 на Закона за обществените поръчки: 

1. Предмет на обществената поръчка „Освидетелстване на бутилки 
от системата за аварийно приводняване на вертолети „Panter”.  

2. Начин на изпълнение на поръчката – без сключване на договор; 
3. Срок за изпълнение на поръчката – три месеца. 
4. Място за изпълнение на поръчката – ремонтна база на 

изпълнителя. Демонтажът/монтажът на съдовете ще се осъществи от личния 
състав на в.ф. 36940–Варна, а предаването/приемането на/от представител на 
изпълнителя – на КПП на в.ф. 36940–Варна 

5. Описание на предмета на поръчката.  
5.1. Съдове подлежащи на преглед и освидетелстване  

№ Наименование 
на имуществото 

заводски 
номер 

година на производство / срок за 
освидетелстване 

1. Рраб= 308 bar, V= 9,42 л. 1975 07.07.2011 / 07.07.2016 
2. Рраб= 308 bar, V= 9,42 л. 2115 29.06.2011 / 29.06.2016 
3. Рраб= 308 bar, V= 9,42 л. 2434 29.06.2011 / 29.06.2016 

5.2. Изисквания: 
5.2.1.  – освидетелстване съгласно „Наредба за устройството, 

безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията под 
налягане” (ШМС №164/07.07.2008) и техническа документация за 
обслужване на вертолети AS 565MB „Panter” „Maintenance Program (PRE), 
MET25.62.01.401”; 

5.2.2. гаранция – 5 (пет) години, посочена в протокола на 
извършеното освидетелстване.  

5.3. Дейности: 
5.3.1. Подготовка на съдовете за освидетелстване; 
5.3.2. Пълен преглед; 
5.3.3. Хидравлично изпитание; 
5.3.4. Регистриране на прегледа (поставяне на надпис и печат 

в индивидуалния паспорт (Lod Card) на бутилките); 
5.3.5. Зареждане с хелий Air Liquid, N45-9,42 I, с налягане 308 

bar при 20ºС съгласно Maintenance Manual 95-69-11, табл. 501; 
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5.4. Съдовете ще се предават на изпълнителя един по един, след 
предаване на поредния освидетелстван и зареден съд. 

5.5. Демонтажа и монтажа на съдовете ще се осъществява от 
личния състав на в.ф. 36940–Варна; 

5.6. Място на предаване/получаване на съдовете – КПП на в.ф. 
36940–Варна; 

6. Изисквания към изпълнителя: 
6.1. Да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП. 
6.2. Да разполага с приспособления и екипировка и специализиран 

персонал за необходими за освидетелстване и зареждане на съдовете. 
7. Изисквания за минимално съдържание на офертите: 

7.1. Списък на документите в офертата; 
7.2. Административни данни на участника; 
7.3. Копие на документ удостоверяващ вписването на участника 

по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП; 
7.4. Декларация за притежание на приспособления, екипировка и 

специализиран персонал за освидетелстване и зареждане на бутилки;  
7.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
7.6. Ценово предложение, в лв., с ДДС; 

8. Офертите да се представят в писмена форма в запечатан 
непрозрачен плик. На плика да бъдат поставени наименование на лицето 
което прави предложението, адрес, телефон, факс, е-мейл и наименование на 
предмета на обществената поръчка.  

9. Всеки участник може да представи само една оферта. 
10. Критерий за избор на изпълнител  –  „най-ниска цена”. 
11. Плащането на ремонта ще се извърши от финансова служба на 

в.ф. 36940–Варна, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни след 
извършване на услугата и представяне фактура и приемо-предавателен 
протокол с описание на извършената дейност и вложените части. 

12. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: гр. 
Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400-Варна, от 
10.00-12.00 и от 14.30 до 17.00 всеки ден.  

13. Краен срок за приемане (получаване) на офертите – 17.00 на 07 
юли 2016г. 

За допълнителна информация – Енчо Илиев Илиев, сектор 
„Договори и обществени поръчки”, тел: 052/552 479 е-мейл: e.iliev@armf.bg.; 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ              / П / МИТКО ПЕТЕВ 

 30.06.2016 г. 


