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BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция Борба с градушките, бул. Христо Ботев № 17, За: Кристина Георгиева, Р България 1606,

София, Тел.: 02 9152952, E-mail: agency@iabg.government.bg, Факс: 02 9516597

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iabg.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://iabg.government.bg/?p=30&kid=4.

I.1)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за

контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за

контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:  На

горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.2)

Основна дейност на възложителя

Друг: защита на земеделска продукция

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извънгаранционно  поддържане  на  специализирано  оборудване  на  ИА  „Борба  с  градушките“,  включваща  2

обособени позиции, както следва: 1. Извънгаранционно поддържане на двудиапазонни доплерови метеорологични

радари, работещи под система ИРИС; 2. Извънгаранционно поддържане на технически средства, на системите и

продуктите  за  управление  на  стрелба  с  противоградови  ракети,  на  кодирани  телеметрични  мрежи  и  мрежи  за

гласови данни.

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG

II.1.2)

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената  поръчка включва извънгаранционно  поддържане  на три  двудиапазонни, доплерови

метеорологични радара, работещи под система ИРИС, собственост на ИА „Борба с градушките“, находящи се в с.

Бърдарски  геран,  област  Враца,  с.  Голям  чардак,  област  Пловдив,  с.  Старо  село,  област  Сливен,  както  и

извънгаранционно поддържане на технически средства, собственост на ИА „Борба с градушките“: 240 бр. пултове

за дистанционно управление, 18 броя пултове за управление, 418 броя УКВ радиостанции, антени и фидери, 200

бр. пускови установки, 222 бр. паник бутона.

ІІ.1.5)

1)2)3)1)2)3)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50800000

Описание:

Различни услуги по ремонт и поддържане

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска
организация

НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции

ДА

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

Предметът на обществената  поръчка включва извънгаранционно  поддържане  на три  двудиапазонни, доплерови

метеорологични радара, работещи под система ИРИС, собственост на ИА „Борба с градушките“, находящи се в с.

Бърдарски  геран,  област  Враца,  с.  Голям  чардак,  област  Пловдив,  с.  Старо  село,  област  Сливен,  както  и

извънгаранционно поддържане на технически средства, собственост на ИА „Борба с градушките“: 240 бр. пултове

за дистанционно управление, 18 броя пултове за управление, 418 броя УКВ радиостанции, антени и фидери, 200

бр. пускови установки, 222 бр. паник бутона.

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС
217000 BGN

Опции

НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)

Продължителност в месеци

12

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата по свой избор в парична сума или банкова гаранция в

размер  на:  За  обособена  позиция  1  –  1500  лв.  (хиляда  и  петстотин  лева)  За  обособена  позиция  2  –  670  лв.

(шестстотин и седемдесет лева) Валидността на банковата гаранция (в случай, че се представи такава) следва да е

със срок надвишаващ срока на валидност  на офертата с 30 (тридесет) календарни  дни. Гаранцията за участие,

когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя: Банка: Уникредит Булбанк IBAN: BG74 UNCR 9660

3110  0078  19  BIC  код:  UNCRBGSF  В  нареждането  за  плащане,  както  и  в  предложената  банкова  гаранция

задължително следва да бъде записан номера на решението за откриване на процедурата. Платежното нареждане

за паричната сума, внесена за гаранция за участие по горепосочената сметка, се представя в оригинал, а в случай

че  е  наредено  внасяне  по  електронен  път  при  условията  и  по  реда  на  Закона  за  електронния  документ  и

електронния  подпис,  следва  да  бъде  представен  документ,  възпроизведен  на  хартиен  носител  и  заверен  от

участника. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има

право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма в случаите, посочени в чл. 61, ал. 2 от ЗОП.

Гаранцията за участие се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. За изпълнение на договорите, по

двете  обособени  позиции,  изпълнителите  представят  гаранция  за  изпълнение  в  размер  на  3  (три)  на  сто  от

стойността  на  договора  без  ДДС  под  формата  на  парична  сума  или  банкова  гаранция  преди  сключване  на

договора. Валидността на банковата гаранция (в случай, че се представи такава) следва да е валидна 30 (тридесет)

календарни дни, след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по

сметка на Възложителя: Банка: Уникредит Булбанк IBAN: BG74 UNCR 9660 3110 0078 19 BIC код: UNCRBGSF

ІІІ.1.1)
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Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за

възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през

който средствата законно са престояли при него.

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги
уреждат

Възнаграждението  се  изплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  под  формата  на  50  % авансово  плащане,  20% междинно

плащане след приемане на дейностите, които следва да бъдат  извършени преди началото на активния сезон за

противоградова защита и 30% окончателно плащане след окончателното приемане на изпълнението по договора.

Плащанията  ще  се  извършват  в  срок  от  3  (три)  работни  дни  след  осигуряване  на  финансови  средства  от

първостепенния разпоредител с бюджет. Всички плащания, ще бъдат извършвани от Възложителя по банков път.

ІІІ.1.2)

Условия за участиеІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или
търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1 т. 1 б. от
”а”-”д” включително, т. 2, т. 3, т. 4, ал. 5, както и на чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП. Участниците трябва да
представят: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника по
образец - Приложение № 1. 2. Представяне на участника – подписан от участника по образец - Приложение № 2.
3. Декларация по чл. чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва
във вида на приложения към настоящата документация образец Приложение № 3. 4. Декларация по чл. 47, ал. 1 и
5 от ЗОП по образец - Приложение № 4 - попълва се от подизпълнителите (ако е приложимо). 5. При участници
обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият. 6. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от
ЗОП по образец - Приложение № 9. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/не използване на
подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител, ако
участникът предвижда подизпълнители по образец – Приложение № 10. 8. Декларация за съгласие за участие като
подизпълнител - попълва се и се подписва от представляващия подизпълнителя по образец – Приложение № 11
(ако е приложимо). 9. Декларация за обстоятелствата по чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, от лице, което участва в
обединение – по образец – Приложение № 12 (ако е приложимо). 10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец – Приложение № 13. 11.
Декларация за действителен собственик по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по образец
– Приложение № 14. 12. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер съгласно
обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката на
Възложителя. В случай, че избраната форма на гаранция за участие е банкова гаранция, същата следва да бъде
попълнена със съдържанието съгласно Приложение № 15. Допуска се и представянето на гаранция по образец на
гарантиращата банка при спазване на изискването същата да съдържа изискуемата информация съгласно
документацията за участие. 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на
договор по образец – Приложение № 16. 14. Пълномощно с нотариална заверка на подписите на лицето,
подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участника. Офертата, както и всички
документи, съдържащи се в нея се подписват от лицето, което представлява участника съгласно документа за
регистрация, респ. удостоверението за актуална съдебна регистрация (за самоличност – за физическите лица) или
от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно на
упълномощеното/ите лице/а. Декларациите по чл. 47 са лични за законните представители и се подписват само от
тях, а не от упълномощените лица.

ІІІ.2.1)

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо
Минимални изисквания: Не е приложимо

ІІІ.2.2)

Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на услугите с предмет, сходен с предмета
на поръчката, изпълнени от участника през последните три години от датата на подаване на офертата -
Приложение № 5; 2. Доказателства за извършените услуги, като същите се представят под формата на
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в
който е публикувана информация за услугата; 3. Доказателства за внедрена система за управление на качеството
ISO 9001:2008 или еквивалент. 4. Декларация – Списък на екипа от експерти, които участникът ще използва за
изпълнение на обществената поръчка по образец - Приложение № 6. 5. Декларация от експертите, които ще
участват в изпълнението на обществената поръчка по образец Приложение № 7. 6. Декларация, съдържаща
описание на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка по
образец – Приложение № 8.

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

Минимални изисквания: Минимални изисквания за обособена позиция 1: 1. Участикът следва да е изпълнил
минимум една услуга, сходна с предмета на настоящата процедура през последните три години, считано от
крайния срок за подаване на оферти. За услуги, сходни с предмета на поръчката се приемат услуги за поддържане
на доплерови метеорологични радари. 2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за внедрена
система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката. 3.
Екипът за изпълнение на дейностите трябва да отговаря на следните минимални изисквания: Ключов експерт 1:
Инженер конкструктор Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: Образователна степен магистър
в област „Технически науки”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните
направления или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на
посочените специалности; Най-малко 5 години опит в областта на микровълнова техника. Ключов експерт 2:
Инженер конкструктор Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: Образователна степен магистър
в област „Технически науки”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните
направления или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на
посочените специалности; Най-малко 5 години опит в областта на поддържане на метеорологични радари. 4.
Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване, което ще използва за
изпълнението на поръчката: - Спектрален анализатор в честотния диапазон до 10GHz; - Сигнален генератор в
честотния диапазон до 3GHz; - Сигнален генератор в честотния диапазон до 10GHz; - Измерител на мощност в
честотния диапазон до 10GHz; - Еквивалентен вълноводен товар за 10 см. честотен диапазон за импулсна
мощност 800 kW и средна мощност 1200W; - Еквивалентен вълноводен товар за 3 см. честотен диапазон за
импулсна мощност 400 kW и средна мощност 400W; - Двойно насочен вълноводен отклонител за „S“ диапазон; -
Двойно насочен вълноводен отклонител за „Х“ диапазон. Минимални изисквания за обособена позиция 2: 1.
Участикът следва да е изпълнил минимум една услуга, сходна с предмета на настоящата процедура през
последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти. За услуги, сходни с предмета на
поръчката се приемат услуги за поддържане на технически средства, на системите и продуктите за управление на
стрелба с противоградови ракети, на кодирани телеметрични мрежи и мрежи за гласови данни. 2. Участникът
следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката. 3. Екипът за изпълнение на дейностите трябва да отговаря
на следните минимални изисквания: Ключов експерт 1: Инженер конкструктор Изисквания за образование,
квалификация, умения и опит: Образователна степен магистър в област „Технически науки”, съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалентна
образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности; Най-малко 5
години опит в областта на радиокомуникационна техника. Ключов експерт 2: Инженер механик Изисквания за
образование, квалификация, умения и опит: Образователна степен магистър в област: „Технически науки”,
съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалентна
образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности; Най-малко 5
години опит в областта на механично проектиране. 4. Участникът трябва да разполага минимум със следното
техническо оборудване, което ще използва за изпълнението на поръчката: - Спектрален анализатор в честотния
диапазон до 10GHz; - Радиотестер за измерване на параметрите на УКВ радиостанции.

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)

За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.1)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си,
отговарен за изпълнението на услугата

ДА

ІІІ.3.2)

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:

ІV.2.1)

Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена – П1; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на дейностите преди началото на активен сезон – П2; тежест: 30
Показател: Срок за отстраняване на отклонения след началото на активния сезон – П3; тежест: 30

Административна информацияIV.3)
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извънгаранционно поддържане на двудиапазонни
доплерови метеорологични радари, работещи под система ИРИС

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с
изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие
21.01.2016 г.  Час: 16:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.01.2016 г.  Час: 16:00

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)

Продължителност в дни

120

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 25.01.2016 г.  Час: 11:00

Място

Изпълнителна агенция Борба с градушките, гр. София, бул. Христо Ботев 17, ет. 6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

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

масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.1)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.2)

Допълнителна информация

Настоящата документация е изпратена по електронен път с електронен подпис. Пълен достъп до документацията

за участие в продедурата може да се получи от датата на публикуване на настоящото обявление на електронната

страница  на  ИА  "Борба  с  градушките"  -  профил  на  купувача  http://iabg.government.bg/?p=30&kid=4  като

документацията не се заплаща, а е свободно достъпна в срока посочен в т. IV.3.3 по-горе. На това място ще бъдат

публикувани и разяснения по документацията, при получено писмено искане на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП,

както и обява за датата и часа на отваряне и оповестяване на ценовите предложения. На основание чл. 64, ал. 1 и 3

от ЗОП, срокът за получаване на оферти се намалява от 52 на 35 дни.

VI.3)

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия  за  защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша  №  18, Република  България  1000, София,  Тел.:  02 9884070,

E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3

от ЗОП.

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление

17.12.2015 г. 

VI.5)
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Кратко описание

Извънгаранционно поддържане на три двудиапазонни, доплерови метеорологични радара, работещи под система

ИРИС,  собственост  на  ИА  „Борба  с  градушките“,  находящи  се  в  с.  Бърдарски  геран,  област  Враца,  с.  Голям

чардак, област Пловдив, с. Старо село, област Сливен.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50800000

Описание:

Различни услуги по ремонт и поддържане

Количество или обем

Извънгаранционно поддържане на три двудиапазонни, доплерови метеорологични радара, работещи под система

ИРИС,  собственост  на  ИА  „Борба  с  градушките“,  находящи  се  в  с.  Бърдарски  геран,  област  Враца,  с.  Голям

чардак, област Пловдив, с. Старо село, област Сливен.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN

Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извънгаранционно поддържане на технически
средства, на системите и продуктите за управление на стрелба с противоградови ракети, на кодирани
телеметрични мрежи и мрежи за гласови данни
Кратко описание

Извънгаранционно  поддържане  на  технически  средства,  собственост  на  ИА  „Борба  с  градушките“:  240  бр.

пултове  за  дистанционно  управление,  18 броя  пултове  за  управление,  418 броя  УКВ  радиостанции,  антени  и

фидери, 200 бр. пускови установки, 222 бр. паник бутона.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50800000

Описание:

Различни услуги по ремонт и поддържане

Количество или обем

Извънгаранционно  поддържане  на  технически  средства,  собственост  на  ИА  „Борба  с  градушките“:  240  бр.

пултове  за  дистанционно  управление,  18 броя  пултове  за  управление,  418 броя  УКВ  радиостанции,  антени  и

фидери, 200 бр. пускови установки, 222 бр. паник бутона.

Прогнозна стойност, без ДДС
67000 валута BGN

Срок за изпълнение в месеци 12

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)
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