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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339211-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Индивидуална и помощна екипировка
2019/S 138-339211
Обявление за поръчка
Доставки
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Сухопътни войски — военно формирование 22450
129010171
район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34
София
1606
България
Лице за контакт: Валери Василев
Телефон: +359 29223408
Електронна поща: dop_sv@abv.bg
Факс: +359 29223413
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://landforce.armf.bg/
Адрес на профила на купувача: https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://landforce.armf.bg/protsedura/60.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4)

Вид на възлагащия орган
Друг тип: Юридическо лице съгласно чл. 60д от ЗОВС на Република България

I.5)

Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Доставка на индивидуална тактическа екипировка

II.1.2)

Основен CPV код
35800000
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II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
Доставка на индивидуална тактическа екипировка за военните формирования от Сухопътните войски.
Поръчката е разделена на 6 (шест) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 — Модулна тактическа система за екипировка;
Обособена позиция № 2 — Поясна тактическа система;
Обособена позиция № 3 — Елементи за закрепване на снаряжението:
— Джоб за противогаз,
— Джоб за фенер,
— Джоб за индивидуален медицински пакет;
Обособена позиция № 4 — Елементи за закрепване на въоръжението:
— Двоен джоб за пълнители за АК,
— Кобур за пистолет,
— Двоен джоб за пълнители за пистолет,
— Джоб за граната;
Обособена позиция № 5 — Раменна тактическа система;
Обособена позиция № 6 — Носим шанцов инструмент с калъф за закрепване.

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 869 167.44 BGN

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Модулна тактическа система за екипировка
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
35810000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Място на доставка е военно формирование 46690 — Пловдив.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на модулна тактическа система за екипировка — прогнозно количество до 11 000 броя.
Забележка:
Посочените количества са прогнозни. Възложителят си запазва правото да намали количествата при
сключване договор, в зависимост от ценовото предложение на участника определен за изпълнител,
така че общата стойност да не надвишава прогнозната стойност за съответната обособена позиция, при
запазване на предложените от участника единични цени.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
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II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 735.17 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

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

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Поясна тактическа система
Обособена позиция №: 2

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
18425000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Доставка във военно формирование 46690 — Пловдив.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на поясна тактическа система — прогнозно количество до 11 000 броя.
Забележка:
Посочените количества са прогнозни. Възложителят си запазва правото да намали количествата при
сключване договор, в зависимост от ценовото предложение на участника определен за изпълнител,
така че общата стойност да не надвишава прогнозната стойност за съответната обособена позиция, при
запазване на предложените от участника единични цени.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 751 903.51 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
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Опции: не
II.2.12)

Информация относно електронни каталози

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

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Елементи за закрепване на снаряжението
Обособена позиция №: 3

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
35820000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Доставка във военно формирование 46690 — Пловдив.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на:
— Джоб за противогаз — прогнозно количество до 11 000 броя,
— Джоб за фенер — прогнозно количество до 11 000 броя,
— Джоб за индивидуален медицински пакет — прогнозно количество до 11 000 броя.
Забележка:
Посочените количества са прогнозни. Възложителят си запазва правото да намали количествата при
сключване договор, в зависимост от ценовото предложение на участника, определен за изпълнител,
така че общата стойност да не надвишава прогнозната стойност за съответната обособена позиция, при
запазване на предложените от участника единични цени.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 753 490.39 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

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
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II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Елементи за закрепване на въоръжението
Обособена позиция №: 4

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
35812300

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Доставка във военно формирование 46690 — Пловдив

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на:
— Двоен джоб за пълнители за АК — прогнозно количество до 22 000 броя,
— Кобур за пистолет - прогнозно количество до 4 000 броя,
— Двоен джоб за пълнители за пистолет — прогнозно количество до 4 000 броя,
— Джоб за граната — прогнозно количество до 11 000 броя.
Забележка:
Посочените количества са прогнозни. Възложителят си запазва правото да намали количествата при
сключване договор, в зависимост от ценовото предложение на участника, определен за изпълнител,
така че общата стойност да не надвишава прогнозната стойност за съответната обособена позиция, при
запазване на предложените от участника единични цени.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 785 033.33 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

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

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Раменна тактическа система
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Обособена позиция №: 5
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
18235400

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Доставка въвъ военно формирование 46690 — Пловдив.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на Раменна тактическа система — прогнозно количество до 11 000 броя.
Забележка:
Посочените количества са прогнозни. Възложителят си запазва правото да намали количествата при
сключване договор, в зависимост от ценовото предложение на участника, определен за изпълнител,
така че общата стойност да не надвишава прогнозната стойност за съответната обособена позиция, при
запазване на предложените от участника единични цени.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 958 174.78 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

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

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Носим шанцов инструмент с калъф за закрепване
Обособена позиция №: 6

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
44511000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Доставка във военно формирование 46690 — Пловдив

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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Доставка на носим шанцов инструмент с калъф за закрепване — прогнозно количество до 11 000 броя.
Забележка:
Посочените количества са прогнозни. Възложителят си запазва правото да намали количествата при
сключване договор, в зависимост от ценовото предложение на участника, определен за изпълнител,
така че общата стойност да не надвишава прогнозната стойност за съответната обособена позиция, при
запазване на предложените от участника единични цени.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 219 830.26 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

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

Раздел ІІІ: 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

III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителя не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)

Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП участникът, трябва да е изпълнил дейности с
предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от датата на
подаване на офертата.
Участникът декларира съответствието с критерия за подбор, чрез посочване на информацията в част ІV
„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности “ в ЕЕДОП.
Съответствието с поставеното изискване се доказва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, със списък
на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, се описва само тази
част от доставките и съответната стойност, които участникът сам е изпълнил.
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Доказателствата могат да бъдат под формата на удостоверение, референции и др. документи, издадени
от получателя, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
доставката. Документите следва да съдържат информация за предмета, стойност, начална и крайна дата
на изпълнение и получател на извършената доставка.
Забележка:
1. Под „изпълнена“ следва да се разбира тази дейност, чието изпълнение е приключило преди датата на
подаване на офертата.
2. Под дейност с предмет сходен с предмета на поръчката следва да се разбира:
— За Обособена позиция № 1, 2, 3, 4 и 5 — доставка на тактическа екипировка,
— За обособена позиция № 6 — доставка на носим шанцов инструмент.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Минимално изискване е участникът да е изпълнил не по-малко от 1 доставка с предмет, идентичен или
сходен и обем не по-малко от 1 500 броя, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване
на офертата. Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече доставки, изпълнени за
посочения период.
III.1.5)

Информация относно запазени поръчки

III.2)

Условия във връзка с поръчката

III.2.2)

Условия за изпълнение на поръчката:
Срокът на доставка е 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата на сключване на договор.
За обезпечаване на изпълнението на задълженията по договора, участникът, определен за изпълнител, е
длъжен при подписване на договора да представи гаранция за изпълнение на договора, представляваща
5 % от общата стойност на договора.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
— парична сума — внася се по сметка на възложителя,
— банкова гаранция — безусловна и неотменима издадена в полза на възложителя,
— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

III.2.3)

Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)

Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/09/2019
Местно време: 17:30
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IV.2.3)

Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/09/2019
Местно време: 10:30
Място:
Сградата на Министерството на отбраната на адрес: гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“
№ 34.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание от комисия за извършване на подбор
участниците, разглеждане и оценка на офертите, на което могат да присъстват кандидатите или
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)

Информация относно електронното възлагане

VI.3)

Допълнителна информация:
1. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата ако:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда за 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 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 кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в
сила акт на компетентен орган;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.5. 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;
1.6. 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 кандидатът или участникът е установен;
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1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде
отстранен;
Обстоятелствата относно основания за отстраняване по т. 1 се декларират от участника в Част III, от
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2. Други основания за отстраняване от участие.
Освен на основанията посочени в т. 1, възложителят ще отстрани от процедурата и участник, за който е
налице някое от следните обстоятелства:
2.1. Участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП във връзка с чл. 101, ал. 11
и чл. 107, т. 4 от ЗОП;
2.2. На основание чл. 3, т. 8 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);
2.3. На основани чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
2.4. На основание чл. 327б от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република БЪЛГАРИЯ;
2.5. Подлежи на отстраняване участник, който не е представил декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари — Приложение № 8;
2.6. Подлежи на отстраняване участник, който не е представил мостра към техническото си предложение
или е представил мостра, която не отговаря на обявените изисквания;
2.7. Подлежи на отстраняване участник, който е представил информация за цената по някакъв начин
извън плика „Предлагани ценови параметри“;
2.8. Подлежи на отстраняване участник допуснал аритметична грешка в ценовото предложение;
2.9. На основание чл. 107 от ЗОП.
Обстоятелствата по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.3 следва да се декларира в Част III, раздел Г „Специфични
национални основания за изключване“ от ЕЕДОП.
Обстоятелството по т. 2.4. следва да се декларира в декларация по образец — приложение от
документацията за участие.
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителите на
средствата за масово осведомяване, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва до
17:30 часа на 4.9.2019 г. да представят на факс +359 29223413 или на email: dop_sv@abv.bg , следната
информация за лицето, което ще присъства: трите имена, ЕГН, длъжност, месторабота и наименование
на предмета на обществената поръчка.
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
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Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/07/2019
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