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СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: 
РЕМОНТ НА ОБОРУДВАНЕ КЪМ ПОДСТАНЦИЯ 110/20КВ,  

СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД  
инвентарен № 132032 

 
ПОЗИЦИЯ 1: „РЕМОНТ НА МАЛОМАСЛЕН ПРЕКЪСВАЧ ТИП ММО  110/1250/20кА.“ 
 
ПОЗИЦИЯ 2: „РЕМОНТ НА  ТРАНСФОРМАТОР ТИП  ТМРУ – 16/20 -110/21 – Y Nyn 0“ 
 

 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
1. Възложител 
 „ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД е Възложител на настоящата процедура за 

избор на доставчик на услуги - Ремонт на оборудване към подстанция 110/20кв, инвентарен № 

132032.  

2. Основание за оповестяване на процедурата 
Възложителят обявява настоящата процедура в съответствие с Политиката за добро корпоративно 

управление на група „Терем“ и Правилата за допустимост на разходите по поръчките от отбранително 

- мобилизационната подготовка (ОМП). 
3. Цел на процедурата  
Основната цел на настоящата процедура е да осигури ефективност при разходването на средства по 

ОМП при създадени условия за прозрачност равнопоставеност на всички заинтересовани лица..  

4. Обект на процедурата 
Обект на настоящата поръчка е избор на доставчик на услуга, правоспособен да изпълнява ремонт на 

съоръжения за високо напрежение. 

5. Предмет на процедурата  
Предмет на процедурата е възлагане изпълнението на услуги: Ремонт на оборудване към подстанция 

110/20кв, инвентарен № 132032, собственост на „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ 

ЕООД, както следва: 

5.1. ПОЗИЦИЯ 1: „Ремонт на маломаслен прекъсвач тип ММО 110/1250/20кА.“ 

5.2. ПОЗИЦИЯ 2: „Ремонт на  трансформатор тип  ТМРУ – 16/20 -110/21 – Y NYN 0“ 

6. Прогнозна стойност  
Въз основа на извършено маркетингово  проучване Възложителят определя прогнозна стойност на 

ремонта по позиции, както следва:  
6.1. ПОЗИЦИЯ 1: Прогнозната стойност на „Ремонт на маломаслен прекъсвач тип ММО  

110/1250/20кА.“ е 35 850 (тридесет и пет хиляди осемстотин и петдесет) лева. 
6.2. ПОЗИЦИЯ 2: Прогнозната стойност на „Ремонт на  трансформатор тип  ТМРУ – 16/20 -110/21 – 
Y NYN 0“ е 29 800 (двадесет и девет хиляди и осемстотин) лева. 

7. Място за изпълнение  
Изпълнението на ремонта ще бъде прието при въвеждане в експлоатация на ремонтираното 

оборудване на територията на подстанция 110/20кв., находяща се в гр. Варна, местност Лъджата, 

„ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД. 
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8. Цена и начин на плащане 
Предложената от участника цена следва да включва всички предвидени разходи за дейностите по 

предмета (труд, материали и механизация), включително и тези по подготовка за транспортиране, 

работна ръка, пренасяне, натоварване и транспорт, т.е. доставно-складови и 

допълнителни/непредвидени разходи за скрити дейности.  

Ценовото предложение следва да е представено по видовете дейности.  

Цената следва да е посочена в лева, без вкл. ДДС. 
За целите на окончателното ценообразуване участникът следва да представи и ценови таблици на 

резервни части и/или консумативи, материали и дейности и други съпътстващи разходи,  които могат 

да бъдат вложени в ремонта.   
Възложителят е предвидил авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) и доплащане до 

пълната стойност на ремонта, съгласно условията на приложените към процедурата проекти на 

договор по всяка една позиция.  

9. Срок за изпълнение 
Срокът на изпълнение на ремонтите ще се брои по дни и ще започне да тече от датата на заплащане 

на авансово плащане от страна на Възложителя и е определен по позиции, както следва: 
9.1. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на ПОЗИЦИЯ 1: „Ремонт на маломаслен прекъсвач 

тип ММО  110/1250/20кА.“ е 30 /тридесет/ календарни дни.  

9.2. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на ПОЗИЦИЯ 2: „Ремонт на  трансформатор тип  

ТМРУ – 16/20 -110/21 – Y NYN 0“ е 90 /деветдесет/ календарни дни и включва времето за доставка 

на резервни части. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности върху съоръжението от момента на 

спирането му до въвеждането му в експлоатация не може да бъде по - дълъг от 5 /пет/ календарни 

дни. 

10. Изпълнител 
В процедурата за възлагане на поръчката може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което 
притежава: 
- годност (правоспособност) да изпълнява ремонт на съоръжения високо напрежение, в т.ч. лиценз за 

производство или ремонт на съответния тип оборудване; 

- система за управление на качество, която е сертифицирана в съответствие с ISO 9001-2001/2008; 

- опит в изпълнението на дейности, които са идентични и/или сходни с тези, предмет на процедурата. 

 
РАЗДЕЛ II 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
10. В предложенията на участниците следва да залегнат следните технически изисквания: 
10.1. Резервните части, предвидени като основни компоненти за ремонта, следва да бъдат 

произведени от утвърден производител, с дългогодишен опит в инженеринга и производството на 

съответния тип компоненти. 
10.2. Ремонтните дейности ПО ПОЗИЦИЯ 1: „Ремонт на маломаслен прекъсвач тип ММО  

110/1250/20кА.“ следва да бъдат извършвани поетапно, както следва: 

Етап първи:  

1. Доставка на оборотен прекъсвач комплект със задвижващ механизъм. 

2. Демонтаж на прекъсвач комплект и задвижващ механизъм. 
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Етап втори: 

1. Транспорт на демонтирания прекъсвач до ремонтната база на изпълнителя. 

2. Извършване на диагностика. 

3. Подписване на двустранен констативен протокол за дефектовката. 

4. Подмяна на дефектни части и компоненти. 

5. Сглобяване на прекъсвача. 

6. Провеждане на тестови изпитания. 

Етап трети: 

1. Провеждане на диелектрични изпитания. 

2. Монтаж и въвеждане в експлоатация на ремонтирания прекъсвач. 
10.3. Ремонтните дейности по ПОЗИЦИЯ 2: „Ремонт на  трансформатор тип  ТМРУ – 16/20 -110/21 – 
Y NYN 0“ следва да бъдат извършвани поетапно, както следва: 

Етап първи:  

1. Доставка на  три броя нови изводи високо напрежение. 

2. Източване на част от маслото при необходимост. 

3. Демонтаж на съществуващи изводи високо напрежение.  

Етап втори: 

1. Монтаж на доставените нови изводи високо напрежение. 

2. Доливане на източеното трансформаторно масло. 

3. Провеждане на ел. изпитания. 

Етап трети: 

1. Въвеждане на трансформатора в експлоатация. 
10.4. Лицата, определени от изпълнителите за монтаж и демонтажът на съоръженията следва да 

притежават квалификационна група по безопасност на труда за работа в ел. уредби с напрежение над 

1000V , в съответствие с чл.62 от „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически и 

топлофикационни централи и по електрически мрежи” (ПБЗРЕУТЦЕМ). 

10.5. Условията за предоставяне на гаранция са следните 

10.5.1. ПОЗИЦИЯ 1: „Ремонт на маломаслен прекъсвач тип ММО 110/1250/20кА.“ - 36 
/тридесет и шест/ месеца от датата на въвеждането му в експлоатация. 

10.5.2. ПОЗИЦИЯ 2: „Ремонт на  трансформатор тип  ТМРУ – 16/20 -110/21 – Y NYN 0“ 
- за монтажните дейности - не по - малко от 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на въвеждане 

в експлоатация на ремонтираното оборудване; 
- за заменените компоненти - гаранцията на производителя, но не по - малко от 24 (двадесет и 

четири) месеца от датата на въвеждането в експлоатация на ремонтираното оборудване; 
 

РАЗДЕЛ III 
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
11. Методика за оценка 
Ценовите оферти ще бъдат оценявани въз основа на следните показатели: 

Показател 1: Цена за изпълнение на услугата – тежест 40%  
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Показател 2:Техническа оценка - 40 % 

Показател 4: Гаранционен срок - тежест 20% 
Техническа оценка „ТО” – представлява оценка на техническото предложение на участника за 

изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Преценява се качеството на резервни части, предвидени като основни компоненти за ремонта, 
съгласно изискването на т.10.1. 

Преценява се качеството на предложените концепции, организация на дейностите, начина им на 

осъществяване.  

Конкретния брой точки се присъжда на всеки участник на база експертна оценка, извършена от 

комисията.  

12.Критерии за възлагане на поръчката 

Настоящата поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя 

по критерия „оптимално съотношение качество/цена“ 

13. Избор по позиции  
Офертите по отделните позиции ще бъдат отворени, разгледани и класирани, независимо една от 

друга.  

 

РАЗДЕЛ IV 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ 

13. Документацията за участие  

Документацията за участие в състезателната процедура е достъпна за неограничен, пълен, безплатен 

и пряк достъп на електронен адрес: www.terem.bg, секция „Електронна борса“. 

14. Легитимация на участниците. 

Участниците -юридическите лица, се представляват от лицето или лицата с представителна власт, 

дадена им по силата на закона или съгласно изрично, нотариално заверено пълномощно. 

Участникът - обединение, следва да представи копие на документ, установяващ правното основание 

за създаване на обединението, информация относно правата и задълженията на участниците в 

обединението, както и разпределение на отговорността между членовете и дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението.  

15. Забрана за участие 
В настоящата процедура не могат да участват дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим.  
Описаното ограничение не се прилага, когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по 

Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с 

която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара 

на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, 

са вписани в регистъра по чл. 6 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - за дейностите, за които се прилага споразумението. 

В настоящата процедура не могат да участват лица, които имат непогасени задълженията за данъци 

и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг. 
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При сключване на договор с избрания/те участници Възложителят има право да изиска представяне 

на удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК.  

15.  Изготвяне, съдържание, ред и срок за подаване на офертите.  
Срокът за подаване на офертите е 17:00 часа на 02.09.2022г. 
Всеки участник има право да подаде по една оферта за позиция. 

Участниците могат да заявят участие само по една от предвидените позиции. 

Офертата следва да е със срок на валидност не по - малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано 

от датата на подаването й. 

Офертите за участие могат да бъдат подадени по електронен път чрез платформата ИСЕТ – на 

интернет-страницата на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД (www.terem.bg, секция „Електронна борса) след 

предварителна регистрация на кандидата/Изпълнителя. 

Офертите за участие могат да бъдат подадени и в деловодството на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД – гр. 

София, СО-Средец, ул. „Иван Вазов“, № 12, ет. 4, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа. 

Офертите за участие могат да бъдат изпратени и чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка. 

Документите, подадени на хартиен носител се подават в запечатан, непрозрачен плик с надпис: 

 

до 
„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД 

гр. София  1000; ул."Иван Вазов"№ 12 
за участие в поръчка, възлагана чрез състезателна процедура с предмет: 

Ремонт на част от оборудване към Подстанция 110/20кВ,  
инвентарен № 132032, собственост на „Терем - КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД: 

 
по ПОЗИЦИЯ  ……………………………………………………………………. 

 
от ………………………………………………………………………………………..………... 

(наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо) 
гр. ……………………………………………………………………………………….………... 

(адрес за кореспонденция) 
………………………………………………………………………………..…………………… 

(лице за контакт, телефон и по възможност - факс и електронен адрес) 
 

Към офертата се представят:   
✓ Приложения, съответстващи на позицията, за която е заявено участие: 
- ПРИЛОЖЕНИЯ за участие по ПОЗИЦИЯ 1: „Ремонт на маломаслен прекъсвач тип ММО  

110/1250/20кА.“ 
- ПРИЛОЖЕНИЯ за участие по ПОЗИЦИЯ 2: „Ремонт на  трансформатор тип  ТМРУ – 16/20 -110/21 
– Y NYN 0“. 
Приложенията за всяка една от позициите са наименувани, както следва: 

Приложение № 1 - Опис на представените документи 

Приложение № 2 - Техническо предложение  

Приложение № 3 - Ценово предложение 

Приложение № 4 - Представяне на участника 
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Приложение № 5 - Декларация за ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване предмета на 

дейност и свързаност 

Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 

Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в състезателната процедура 

Приложение № 8 - Декларация за срока на валидност на офертата 

Приложение № 9 - Декларация по чл. 52 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

Приложение № 10 - Декларация за конфиденциалност 

Приложение № 11 - Декларация за извършен оглед 

Приложение № 12 - Проект на договор 
Ценово предложение задължително се поставено в отделен, запечатан, непрозрачен плик с 

надпис „Ценово предложение“. 
 
✓ Допълнително предвидени документи, съгласно изискванията на процедурата, 
установяващи: 
- годността (правоспособността) на участника за изпълнение на ремонт на съоръжения високо 

напрежение, в т.ч. лиценз за производство или ремонт на съответния тип оборудване; 
- сертификат за управление на качеството; 
- опит в изпълнението на дейности, които са идентични и/или сходни с тези, предмет на 

процедурата. 
- представителната власт на лицето, подписало офертата (в случай, че същото не е законен 

представител на участника)  
- други. 

16. Извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите 
Извършването на подбор на участниците, разглеждането, оценката  и класирането на офертите се 

извърша от комисия (Постоянна технико - икономическа комисия), назначена със заповед на 

Възложителя, която се състои от нечетен брой членове. Работата на комисията е регламентирана с 

Правилата за функциониране на информационната система за електронна търговия в „ТРЕМ - 
ХОЛДИНГ“ ЕАД. 
Комисията няма да разглежда оферти, подадени след указания срок. 

Процедурата ще се проведе при подадени оферти само по една от позициите.  

Процедурата ще се проведе при подадена една оферта по позиция. 
Подадени оферти, съдържащи ценово предложение надхвърлящо прогнозната стойност, могат да 
бъдат изключени от класирането по преценка на комисията. 
Възложителят сключва писмени договори за възлагане изпълнение на услугите по позициите, 

предмет на процедурата, който съответства на приложените в документацията проекти на договор, 

допълнен с всички приложения от офертата на Участника, въз основа на които последния е определен 

за Изпълнител.  

Промени в проектите на договор се допускат по изключение, когато са наложени от обстоятелствата, 

настъпили по време или след провеждане на състезателната процедура.  
Възложителят може да откаже да сключи договор с Изпълнителя, класиран на първо място, в случай 

че качеството на предлаганите резервни части не го удовлетворява. В този случай процедурата се 

прекратява.  

18. Разходи за участие 
Разходите на участниците за участие в процедурата във всички случаи са за тяхна сметка. 

19. Допълнителна информация 
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Кандидатите за участие в настоящата процедура имат право на оглед на съоръженията в срока за 

подаване на офертите, след предварителна заявка и в работното време на ТЕРЕМ- КРЗ Флотски 

арсенал - Варна“ ЕООД.  

Лице за контакт: инж. Пламен Радев; GSM +359 885 40 20 50. 

 

РАЗДЕЛ V 
ДОКУМЕНТИ  

20. Неразделна част от настоящата състезателна процедура са: 

20.1. ПРИЛОЖЕНИЯ за участие по ПОЗИЦИЯ 1: „Ремонт на маломаслен прекъсвач тип ММО  

110/1250/20кА.“ 
20.2. ПРИЛОЖЕНИЯ за участие по ПОЗИЦИЯ 2: „Ремонт на  трансформатор тип  ТМРУ – 16/20 -
110/21 – Y NYN 0“. 
ВАЖНО! Приложенията по т.20.1. и по т.20.2 не са идентични и не следва да бъдат прилагани 

за участие по позиция, за която не са предназначени!  
Приложенията са достъпни за неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп на електронен адрес: 

www.terem.bg, секция „Електронна борса“. 

 

Дата на публикуване на обявата:  

 


