
 

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32040 

 4112, с. Крумово, тел. 032 906 340, факс 032 906 381 

 

Рег. №  3-5695 /24.11.2017 г. 

 

ПОКАНА  

за участие в обществена поръчка  

по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки 

   

 1. Описание на предмета на общетвената поръчка: „Доставка на резервни 

модули и електронни компоненти за адаптирана радарна система РСП-10МН-ЕП на 

летище Крумово” - съгласно техническа спецификация (приложения №1 към 

настоящата покана).  

 2. Място за изпълнение: военно формирование 32040-Крумово. 

 3. Срок на изпълнение - 7 (седем) работни дни от датата на избор на фирма 

изпълнител, но не по-късно от 14.12.2017г. 

 4. Прогнозна стойност на обществената поръчка  - 1200,00 лв. (хиляда и двеста 

лева), с включен ДДС.  

 5. Условия за участие:  

 5.1 Участниците да са юридически лица извършващи дейността по предмета на 

услугата.  

 5.2 Участниците могат да представят само една оферта и да предложат 

гаранционни срокове минимум 12 (дванадесет) месеца за резервни модули от датата 

на доставка.  

 6. Изисквания към офертата.  

 6.1 Офертата да се представи в запечатан, непрозрачен плик от участника или 

от упълномощен от него представител, лично или по пощата, като върху плика се 

посочва следната информация: 

- адрес и име на получателя: 

с. Крумово, област Пловдив, п. к. 4112,  военно формирование 32040 - Крумово;  

- името и адреса на фирмата - подател, лице за кореспонденция, телефон, 

GSM или факс; 

- текст: „Оферта на …… (името на фирмата по регистрация) …... за участие 

в обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни модули и 

електронни компоненти за адаптирана радарна система РСП-10МН-ЕП на 

летище Крумово”.  

6.2 До разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат допуснати само оферти, 

които отговарят на изискванията, предвидени в тази документация. 

6.3  Не се приема от Възложителя оферта, за която е налице едно от следните 

обстоятелства: 

- представената оферта е постъпила в незапечатан плик или с нарушена 

цялост; 

- представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване 

на офертите. 

7. Краен срок за подаване на офертите: до 16.00 ч. на 04.12.2017г.  



 

8. Офертата трябва да съдържа  приложения към настоящата документация 

образец на ценово предложение (приложение №2).  

Кандидатите могат да използват и собствени форми на ценови предложения, с  

наименования на изделията съгласно техните счетоводни данни. 

Срокът на валидност на офертата да е не по-малък от 90 (деветдесет) 

календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.  

С подаване на офертата кандидата заявява, че отговаря на изискванията за 

отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от Закона за обществените 

поръчки.     

9. Оценка и класиране на офертите:  

Изборът на изпълнители ще се осъществи по критерий “най-ниска 

предложена цена” в лева с включен ДДС за цялостното изпълнение на 

поръчката. 
Посочените цени следва да включват всички разноски по извършване на 

услугата включително вложения труд, резервни части и транспортни разноски. 

Възложителят на обществена поръчка си запазва правото на базата на 

предложените цени, на промени в прогнозните количества на изделията 

посочени в техническата спецификация (приложение №1), с цел спазване на 

определения за поръчката финансов лимит. 

След избор на изпълнител на обществената поръчка същия се уведомява и при 

необхпдимост се поканва за  сключване на договор за изпълнение на поръчката.  

В приложение към договора се записва количеството изделия за доставка, 

единична и обща цена за изпълнение на поръчката, в съответствие с направените 

ценови предложения. 

10. Начин на плащане - от финансовата служба на военно формирование 

32040-Крумово, след извършване на услугата, в рамките на 30 (тридесет)  

календарни дни от получаването на следните документи: 

- приемо-предавателен протокол за приемане на доставката; 

- надлежно оформена фактура-оригинал, издадена от изпълнителя на ОП, на 

името на военно формирование 32040-Крумово, подписана от представител на 

изпълнителя и на военното формирование. 

Възложителят ще публикува поканата с приложенията към нея на сайта на 

военно формирование 32040 – www.24ab.bg.  

Лицa за контакт: капитан Георги Тропанков, капитан Ангел Камарски, телефон: 

032 906394. 

Приложения: 

1. Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет „Доставка на 

резервни модули и електронни компоненти за адаптирана радарна система РСП-

10МН-ЕП на летище Крумово” във военно формирование 32040, от  1 (един) лист. 

2. Образец на ценово предложение, от 1 (един) лист. 

 

 

ЗА КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32040-КРУМОВО 

          ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИРЪТ НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32040 

          ПОЛКОВНИК                   / П /        ИВАН НИКОЛОВ 

                                                           



 

 

 

Приложение №1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни модули и електронни 

компоненти за адаптирана радарна система РСП-10МН-ЕП на летище Крумово” във 

военно формирование 32040 

1.Необходимите резервни модули и електронни компоненти за доставка по 

обществената поръчка са както следва: 

 

№ Наименование Тип / параметри 
Мяр-

ка 

Прогнозно 

колич. 

1 Твърд диск за настолен 
компютър, вътрешен 

минимален капацитет 

500GB, интерфейс SATA 
бр. 4 

2 Захранвaщ блок за PC модел FORTRON FSP 400-
60APN или еквивалент 

бр. 4 

3 

Дънна платка за 

maintenance PC –  

PICMG 1.0 WSB 

 

модел WSB-9454-R40 

или еквивалентна 
бр. 1 

2. Изделията, които ще се доставят по обществената поръчка трябва да бъдат 

нови и неупотребявани. 

3. Резервните модули да са с гаранционен срок не по-малко от 12 (дванадесет) 

месеца, от датата на приемо-предавателния протокол за у д о с т о в е р я в а н е  

и  п р и е м а н е  н а  д е й н о с т и т е  п о  и з п ъ л н е н и е т о  н а  

у с л у г а т а .  

4 .  Възложителят на обществена поръчка си запазва правото на базата на 

предложените цени, на промени в прогнозното количество на заявените изделия, 

посочени в техническата спецификация, с цел спазване на определения за поръчката 

финансов лимит. 

  

 

 



 

 

Приложение №2 

 

ДО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32040-КРУМОВО 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни модули и електронни 

компоненти за адаптирана радарна система РСП-10МН-ЕП на летище Крумово”  

 

от ……………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: ....................................... 

..............................................................................,ЕИК …………………………................, 

телефон за контакт: .................................................................... 

Аз, долуподписаният/та …………………………………………………………….  

в качеството си на …….............................., на ..................................................................,       

                (представляващ)                              (наименование на 

участника) 

заявявам следното: 

 1. Желая да участвам в процедурата за избор на изпълнител на услуга с 

предмет „Доставка на резервни модули и електронни компоненти за адаптирана 

радарна система РСП-10МН-ЕП на летище Крумово”. 

2. Приемам условията, обявени от Възложителя и се задължавам да ги спазвам 

при изпълнението на предмета на услугата.  

 3. Отправям Ценово предложение по обществената поръчка както, както 

следва: 

 

№ 

по 

ред 

Изискванe 

 на Възложителя 

 

Предложение 

 на Изпълнителя 

 

Наименование, модел 
Наименование, модел 

Мяр-

ка 

Кол. Ед. цена 

в лева с 

ДДС 

Обща 

стоност 

 в лева с 

ДДС 

1 

Твърд диск за настолен 

компютър, минимален 

капацитет 500GB, 

SATА, вътрешен 

 

бр. 4 

  

2 

Захранвaщ блок за 

компютър 

FORTRON  FSP 400-

60APN или еквивалент 

 

бр. 4 

  



 

№ 

по 

ред 

Изискванe 

 на Възложителя 

 

Предложение 

 на Изпълнителя 

 

Наименование, модел 
Наименование, модел 

Мяр-

ка 

Кол. Ед. цена 

в лева с 

ДДС 

Обща 

стоност 

 в лева с 

ДДС 

3 

Дънна платка за 

специализиран 

компютър - PICMG 1.0 

WSB 

p/n WSB-9454-R40 

или еквивалентна 

 

 

 

бр. 1 

  

 Обща сума в лева с ДДС: 
 

 

4. Предлаганите цени включват всички прилежащи разходи (труд, транспорт и 

други). 

5. С настоящата оферта потвърждавам, че можем да доставим посочените 

изделия в срок до 14.12.2017г. 

6. Съгласни сме, че при необходимост,  Възложителят  може да извърши 

промени в прогнозното количество на изделията посочено в техническата 

спецификация, с цел спазване на определения за поръчката финансов лимит. 

7.Всички предлагани от нас артикули отговарят на нормативно установените 

изисквания за качество и безопасност при употреба от крайния потребител. 

 8.Гаранционният срок на всички доставени резервни модули е 

............................................ месеца от датата на приемо-предавателния протокол за 

удостоверяване и приемане на дейностите по изпълнението на услугата. 

 9. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта в срок от 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 

 

 

 

 

Дата :................      Подпис и печат: 

..................................... 

      

      Име и фамилия:....................................................... 
    (представляващ по регистрация или упълномощено лице)   

 

 


