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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Проект на обявление
Обявление за пу бликуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички въ злагащи органи, които 
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²

Командване на Военноморски сили 129010196

Пощенски адрес:
ул. Преслав №16

Град: код NUTS: Пощенски код: Дъ ржава:
Варна BG331 9000 BG

Лице за контакт: Телефон:

подп. Любомир Арнаудов +359 52552472

Електронна поща: Факс:

l.arnaudov@armf.bg +359 52603259

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.navy.mod.bg/?cat=21

Адрес на профила на ку пу вача (URL):
http://www.navy.mod.bg/?p=15004

I.2) Съ вместно въ злагане
Поръ чката обхваща съ вместно възлагане
В слу чай на съ вместно въ злагане, обхващащо различни държави – приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Поръ чката се въ злага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация

Доку ментацията за обществената поръ чка е достъ пна за неограничен и пълен пряк безплатен 
достъ п на: (URL) 
http://www.nav y.mod.bg/?p=15004

Достъ пъ т до доку ментацията за обществената поръ чка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се полу чи на: (URL)
Допъ лнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт

дру г адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за у частие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)

горепосоченото/ите място/места за контакт 
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)

Електронната кому никация изисква използването на средства и у стройства, които по принцип не 
са достъпни.  Въ зможен е неограничен и пъ лен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на въ злагащия орган

Министерство или всякакъ в друг национален 
или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

Пу бличноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институ ция/агенция или 
между народна организация

Регионален или местен орган Дру г тип: Командване на Военноморски сили. 
юридическо лице по смисъ ла на чл. 60д от 
ЗОВС

Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност

Общи обществени у слу ги Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и ку лтура
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Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, ку лту ра и вероизповедание

Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Дру га дейност: ______________

Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръ чка

II.1.1) Наименование:

"Доставка на металнa касa за съхранение на документи с класифицирана 
информация”

Референтен номер: ² 020/2018

II.1.2) Основен CPV код: 44421300

Допъ лнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръ чка
Строителство Доставки Услу ги

II.1.4) Кратко описание:

1. Поръчката включва доставка на метални  каси за съхранение на 
документи с класифицирана информация;
2. Технически параметри и изисквания към артикулите – съгласно 
техническа спецификация (ТС) – ТС ВМС.Б.ККИ.066.18.;
3. Количество – 8 (осем) броя;
     Ако офертата надхвърля финансовия лимит на възложителя, при 
възможност за осигуряване на допълнителни финансови средства, ще бъде 

увеличена прогнозната стойност на поръчката. В противен случай, ще бъде 
намалено количеството на касите.
4. Място за изпълнение – доставката и монтажа на касите ще се извърши 
от Изпълнителя, в помещения на 3 етаж на сграда №10, намираща се във 
в.ф. 32140-Варна. Сградата няма асансьор.
5. Подробна информация е представена в  документацията на поръчката.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

Стойност, без да се включва ДДС: 75000 Валу та: 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) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръ чка е разделена на обособени позиции
Да
Не 

Оферти могат да бъ дат подавани за
всички обособени позиции

максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъ дат въ зложени на един оферент:

Въ злагащият орган си запазва правото да въ злага поръ чки, комбиниращи следните обособени 
позиции или гру пи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №: 
²

II.2.2) Допъ лнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 44421300

Допъ лнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпъ лнение
Основно място на изпъ лнение:
Доставка до военно формирование 32140-Варна

код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръ чка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или у слу ги или у казване на потребности и 
изисквания)
1. Технически параметри и изисквания към артикула – съгласно техническа 
спецификация (ТС) – ТС ВМС.Б.ККИ.066.18.;
2. Количество – 8 (осем) броя.

II.2.5) Критерии за въ злагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²a
Критерий, свъ рзан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²a
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за въ злагане и всички критерии са посочени само в 
доку ментацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 75000 Валу та: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продъ лжителност на поръ чката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки

Продъ лжителност в месеци: ________ или Продъ лжителност в дни:  230
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг

Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръ чка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъ дат 
поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъ дат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите

Да НеОпции
Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъ дат представени под формата на електронни каталози или да включват 
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съ юз
Да НеОбществената поръ чка е въ в връ зка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допъ лнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания въ в връ зка с вписването в професионални или тъ рговски регистри
Списъ к и кратко описание на у словията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност на участниците.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово съ стояние
Критерии за подбор, както е у казано в доку ментацията за обществената поръчка

Списъ к и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на 
тяхното икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.3) Технически и професионални въ зможности

Критерии за подбор, както е у казано в доку ментацията за обществената поръчка
Списъ к и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални 
способности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръ чки ²
Поръ чката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с у вреждания или лица в неравностойно 
положение

Изпъ лнението на поръ чката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места

ІІІ.2) Условия въ в връ зка с поръ чката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръ чки за услуги)

Изпъ лнението на поръ чката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпъ лнение на поръ чката:

За изпълнение на поръчката, с избрания изпълнител се сключва договор, 
проект на който е приложен към документацията на поръчката. Преди 
сключване на договора, избраният изпълнител представя актуални 
документи и гаранция за изпълнение на поръчката съгласно чл. 58 и чл. 
67, ал. 6 от ЗОП и т. 7 на документацията на поръчката.
Изискуемата гаранция за обезпечаване изпълнението на договора е в 
размер на 5 % от стойността му без ДДС, по една от формите съгласно чл. 
111, ал. 5 от ЗОП, избрана от участника. Подробна информация по 
гаранцията за обезпечение изпълнението на договора е дадена в т. 7.6 от 

документацията на поръчката и приложения проект на договор. 

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпъ лнението на 
поръ чката

Задъ лжение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря  за изпъ лнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

Ускорена процеду ра
Обосновка:

Ограничена процедура

Ускорена процеду ра
Обосновка:

Съ стезателна процеду ра с договаряне
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Ускорена процеду ра
Обосновка:

Съ стезателен диалог
Партньорство за иновации

Пу блично съ стезание 

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки

Тази обществена поръ чка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразу мение с един оператор
Рамково споразу мение с няколко оператора
Предвиден максимален брой у частници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръ чка обхваща съ здаването на динамична система за покупки

Динамичната система за поку пки може да бъ де използвана от допълнителни купувачи

В слу чай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продъ лжителност надвишава 
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процеду ра за постепенно намаляване на броя  на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за съ стезателни процедури с 
договаряне)

Въ злагащият орган си запазва правото да въ зложи поръ чката въз основа на първоначалните 
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния тъ рг
Ще се използва електронен тъ рг
Допъ лнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за дъ ржавни поръ чки (GPA)
Да НеОбществената поръ чка попада в обхвата на Споразу мението за държавни поръчки 

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 1 9.06.2018 дд/мм/гггг Местно време: 1 7 :00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за тъ рг или за участие на избраните 
кандидати 
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъ дат подадени офертите или заявленията за участие 
¹

Английски Ирландски Малтийски Ру мъ нски Френски
Бъ лгарски Испански Немски Словашки Хъ рватски
Гръ цки Италиански Нидерландски Словенски Чешки

Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Порту галски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентъ т е обвъ рзан от офертата

Офертата трябва да бъ де валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продъ лжителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 21 .06.2018 дд/мм/гггг Местно време: 1 0:00

Място: гр. Варна, у л. Преслав №1 6, сградата на щаба на Военноморските сили
Информация относно у пъ лномощените лица и процеду рата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето 
на офертите и ценовите предложения представят документи посочени в т. 
6.9 от документацията на поръчката.
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното въ злагане
Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка

Прогнозни срокове за пу блику ването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното въ злагане

Ще се прилага електронно поръ чване
Ще се използва електронно факту риране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допъ лнителна информация: ²
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, отговарящи на изиксванията и критериите за подбор 
посочени в т. 3 на документацията на поръчката.

2. Всеки участник в процедура за възлагане на обществената поръчка има 
право да представи само по една оферта;
3. Не се допуска представяне на варианти в офертите.
5. Възложителят ще отстранява участник в процедурата в случаите по:
5.1. чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.5, т.6 и т.7;
5.2. чл. 55, ал. 1, т. 1, т.3, т.4 и т.5;
5.3. чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона 
за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици (ЗИФОДР”ПДРКЛТДС);

5.4. по чл. 327 „а” и чл. 327 „б” от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България (ЗОВС). 
5.5. за когото е налице свързаност на лицата по смисъла на §2,  т.45 от 
ДР на ЗОП във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП. 
6. Обстоятелствата по т. 5  се декларират в ЕЕДОП и на основание чл. 
67, ал. 6 от ЗОП се доказват от участника избран за изпълнител.   
7. Указания за изготвяне и представяне на офертите – съгласно т. 5 от 
документацията на поръчката. ЕЕДОП да се попълни и подаде по електронен 
път в съответствие с указанията дадени в т 5.4.1.  на докуменатцията на 

поръчката.
8. Ред за разглеждане, оценка и класиране на офертите и определяне на 
изпълнител на обществената поръчка – съгласно т. 6 от документацията на 
поръчката.
9. Сключване на договор. Гаранция за изпълнение на договор - съгласно 
т. 7 от документацията на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18

Град: Пощенски код: Дъ ржава:
София 1000 BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Град: Пощенски код: Дъ ржава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.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

VІ.4.4) Служба, от която може да бъ де получена информация относно подаването на 
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Дъ ржава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 28/05/2018 дд/мм/гггг

Въ злагащият орган/въ зложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съ юз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

� ако тази информация е известна

²� може да бъде присъдена значимост вместо важност

²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  
критерий за възлагане, тежестта не се използва

УНП: 5f0f6e87-9526-4bb0-aadc-0f904bff221d 7




