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02322-2015-0001

I. II. III. IV. VI. Б.

BG-София: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009105

Авиоотряд 28 и Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение (ДП РВД), Летище София, За:

Румен Колев, България 1540, София, Тел.: 02 9425020; 02 9459017; 0899 070279, E-mail: avio28@avio28.com, Факс:

02 9459201

Място/места за контакт: Авиоотряд 28

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://avio28.com.

Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page7.html.

Електронен достъп до информация: http://avio28.com/page7.html.

I.1)

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения

адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

На горепосочения адрес за контакти.

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

горепосочения адрес за контакти.

Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни

подразделения

I.2)

Основна дейност

Обществени услуги

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

ДА

I.4)

Национален идентификационен No (ЕИК): 000697179

Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение, Бул. Брюксел № 1, България 1540, София

ОписаниеII.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Застраховка "Каско" с разновидности и "Отговорности" на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на

предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)) 

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на

услугите: 

Република България, гр. София, Летище София, Авиоотряд 28 

Код NUTS: BG411

II.1.2)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за

покупки (ДСП)

II.1.3)
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РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Обявлението обхваща обществена поръчка

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Авиационна застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)

66514140, 66514200, 66515200

Описание:

Услуги по застраховане на летателни апарати 

Застраховка на товари по време на превоз 

Застраховка "Щети на имущество" 

ІІ.1.6)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позицииII.1.8)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Информация относно вариантитеII.1.9)

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

Авиационна застраховка на 5 бр. въздухоплавателни средства - самолет Airbus A-319-112, самолет Фалкон-2000,

хеликоптер МИ-8ПС, хеликоптер МИ-8T и хеликоптер Agusta A-109E, която включва: -застраховка "Каско" -

загуба или щета, нанесена на въздухоплавателните средства; -отговорност спрямо трети страни, произтичаща от

използването на самолета (хеликоптера); -отговорност спрямо пътниците, багаж, карго и поща; -застраховка на

резервни части и сродно оборудване; -застраховка "Злополука" на пътниците; -отговорност спрямо трети страни за

всички авиационни дейности; -застраховка "Военни рискове"; -застраховка на франшиза по "Каско".

ІІ.2.1)

Стойност, без да се включва ДДС

380000 EUR

Информация относно опциитеII.2.2)

Опции

НЕ

Информация относно подновяваниятаII.2.3)

Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнениеІІ.3)

Начало

10.06.2015 г. 

Завършване

09.06.2016 г. 

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – 5 000 лв.или левовата равностойност нa 5000 лв. по курса на БНБ в деня на

плащане във валута; 2. Гаранция за изпълнение на договора – левовата равностойност по курса на БНБ в деня на

плащане на 5 % от цената на договора; 3. Форма на гаранциите - парична сума или банкова гаранция по избор на

участника. Паричната сума може да се внесе по банкова сметка на Авиоотряд 28 IBAN:

BG82BNBG96613300108803, BIC: BNBGBGSD, Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, София

1000. Всички банкови разноски са за сметка на участника.

ІІІ.1.1)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Плащания от Възложителя: 1.1. Плащанията се извършват чрез банков превод, в левовата равностойност на

ІІІ.1.2)
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валутните задължения, по фиксинга на БНБ към датата на плащането, на четири равни вноски в началото на всяко

тримесечие, до десет работни дни, след получаване на сметка за дължимите суми; 1.2. Ценовите оферти да са в EUR

и да включват покриване на всички застрахователни събития, посочени в документацията за провеждане на

процедурата. 2. Плащания от Застрахователя: 2.1. Сумата на застрахователното обезщетение, дължима на

застрахования съгласно застрахователната полица, да бъде изплащана в 15 (петнадесет) дневен срок от датата, на

която застрахованият е представил на Застрахователя всички необходими и изискуеми документи, от които щетата

се установява доказателствено по основание и размер или след влязло в сила съдебно решение; 2.2. Съгласно

авиационна клауза AVN.26 "Клауза за сторно поради бездействие на самолети" - сторниране на застрахователната

премия при престой на въздухоплавателните средства "на земя".

Други особени условияІІІ.1.4)

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Минимално изискуемите лимити на застрахователната отговорност да отговарят на изискванията на Регламент

(ЕС) № 785/2004 г. и Регламент (ЕС) № 285/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета. 2.

Презастрахователните покрития да бъдат пласирани самостоятелно, а не на база пакетно с друга авиокомпания,

съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата.

Условия за участиеІІІ.2)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в

професионални или търговски регистри

ІІІ.2.1)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

I. Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, които водят до отстраняване на участника; II. Обстоятелства по чл.

47, ал. 2 от ЗОП, които водят до отстраняване на участника: 1. Участникът е в открито производство по

несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския

закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е

преустановил дейността си; 2. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. III. Изискуеми документи: 1. Съгласно чл. 56

от ЗОП и посочените към образеца на оферта - приложрние № 1 в документацията за участие в процедурата; 2.

Изисквания към участниците за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 2 от ЗОП: 2.1. За местни

застрахователи или застрахователи със седалище в трета държава - нотариално заверено копие на валиден лиценз

или разрешение за авиационно застраховане за застрахователна и/или презастрахователна дейност, издаден или

валидно по реда на Кодекса за застраховането; 2.2. За застрахователи със седалище в друга държава членка на

Европейския съюз или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство: а)

Нотариално заверено копие на валиден лиценз или разрешение за авиационно застраховане от компетентен орган в

държавата по произход за застрахователна и/или презастрахователна дейност; б) Нотариално заверено копие на

получени уведомления по чл. 53 или чл. 54 от Кодекса за застраховането (за извършване на дейност по условията

на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги).

Икономически и финансови възможностиІІІ.2.2)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

Технически възможностиІІІ.2.3)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)

Информация относно определена професияІІІ.3.1)
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Чл. 8 от Кодекса за застраховането

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугатаІІІ.3.2)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който

отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)

Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

ІV.2.1)

Посочените по-долу критерии:

Показател: 1. Предложена застрахователна премия при условията, посочени в документацията за участие в

откритата процедура -ЗПn;; тежест: 75

Показател: 2. Предложен минимален сумарен франшиз по видове ВС за „каско” (Фn): ; тежест: 25

Показател: 2.1. Подпоказател към т.2: Предложен франшиз за „Каско” за самолет Airbus A-319-112 (Ккас.а.n);

тежест: 40

Показател: 2.2. Подпоказател към т.2: Предложен франшиз за „Каско” за самолет Фалкон 2000 (Ккас.f.n); тежест:

30

Показател: 2.3. Подпоказател към т.2: Предложен франшиз за “Каско” за хеликоптер МИ-8ПС (Ккас.t.p.n.);;

тежест: 5

Показател: 2.4. Подпоказател към т.2: Предложен франшиз за “Каско” за хеликоптер МИ-8Т (Ккас.t.v.n.);; тежест:

5

Показател: 2.5. Подпоказател към т.2: Предложен франшиз за “Каско” хеликоптер Agusta A-109Е (Ккас.m.n.).;

тежест: 20

Информация относно електронен търгІV.2.2)

Ще се използва електронен търг

НЕ

Административна информацияІV.3)

Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

ІV.3.2)

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 208 - 368656 от 29.10.2014 г. 

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документІV.3.3)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

30.03.2015 г.  Час: 16:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30.03.2015 г.  Час: 16:00

ІV.3.4)

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

Официален/ни език/езици на ЕС:

IV.3.6)

BG

 

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертатаIV.3.7)

До дата

09.06.2015 г. 
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Условия за отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 31.03.2015 г.  Час: 10:00

Място

Република България, София, Летище София, Авиоотряд 28

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни

упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), както и представители на средствата за масово

осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до административната сграда на

Авиоотряд 28. Не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне и оповестяване на ценовите оферти,

Възложителят ще обяви чрез съобщение в профила на купувача на Авиоотряд 28 дата, часа и мястото на

отварянето.

Информация относно периодичното възлаганеVI.1)

Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

Информация относно средства от Европейския съюзVI.2)

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

НЕ

Допълнителна информация

1. Решение №....................../................2015 г. за откриване на процедурата. 2. В самолет Фалкон–2000 е монтирана

лаборатория за облитане на радио и светотехнически средства (лаборатория). Лабораторията е собственост на

Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД). Поради факта, че лабораторията е

неделима от самолета, Генералният директор на ДП РВД е упълномощил генералния директор на Авиоотряд 28, да

проведе процедурата за възлагане на обществената поръчка с пълномощно № РД-40-8/24.02.2015 г. 4. Срокът за

представяне на оферти е намален по реда на чл. 64, ал. 2 и 3 от ЗОП: - Oбявление за предварителна информация,

посочено в т. IV.3.2.; - Обявлението за поръчка е изпратено за публикуване до РОП на Агенцията за обществени

поръчки по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; - Възложителят е

осигурил пълен достъп до документацията за участие в откритата процедура по електронен път на профила на

купувача.

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:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление

25.02.2015 г. 

VI.5)
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