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00130-2015-0003

I. II. III. IV. VI. Б.

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009105

Авиоотряд 28, Летище София, За: Валерий Кадийски, Румен Колев, България 1540, София, Тел.: 02 9425040; 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

НЕ

I.4)

ОписаниеII.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация

LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 по рамково споразумение

II.1.1)

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

предоставяне на услугите

Доставки

Покупка  

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

услугите: 

Република България, гр. София, Летище София 

Код NUTS: BG411

II.1.2)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за

покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.3)

Информация относно рамковото споразумениеII.1.4)

Рамково споразумение с няколко оператора

Срок на действие на рамковото споразумение в години
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mailto:avio28@avio28.com
javascript:openURL('http://avio28.com/page7.html')
javascript:openURL('http://avio28.com')


26.03.2015 г. Съдържание на документ

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=656674&PHPSESSID=bda9250d528926874c361b420e197817&header=&header=print 2/5

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

1840000 EUR

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Възложителят ще сключи рамково споразумение за доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и

консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8

с до 5 бр. изпълнители

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)

34731700

Описание:

Резервни части за хеликоптери 

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

Ще се доставят/заменят и сертифицират компоненти, агрегати и консумативи за период от 4 години за 2 бр.

вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8, в случай на

повреди и откази на компонентите и агрегатите по заявки на Възложителя.

ІІ.2.1)

Стойност, без да се включва ДДС

1840000 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)

Продължителност в месеци

48

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – 1000 EUR. 2. Гаранция за изпълнение на рамковото споразумение - не се

изисква; 3. Гаранция за изпълнение на договора при всеки конкретен случай на доставка/замяна и сертификация на

компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-

117(А) и редуктор ВР-8 – 1 % от цената на договора; 4. Форма на гаранциите - парична сума или безусловна и

неотменима банкова гаранция по избор на Участниците. 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, Република България. 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. Източник на финансиране на Авиоотряд 28 – субсидия от държавния бюджет на Република България. 2.

Плащането на цената, по всеки сключен договор, ще се извършва по банков път след доставката/замяната и

сертификация на компоненти и консумативи за вертолетите, двигателите и спомагателните силови установки, след

ІІІ.1.2)
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съставена от Изпълнителя и предоставена на Възложителя фактура. 3. Допуска се авансово плащане на стойност до

50 % от цената на договора. 4. В офертата за сключване на конкретен договор трябва да бъдат включени следните

разходи: • Всички разходи, данъци, митнически такси и сборове на територията на държавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

свързани с изпълнението на договора; • Разходите по превод на паричните средства от Изпълнителя, когато е

наредител; • Транспортните разходи за доставката/замяната на компонентите, агрегати и консумативи до мястото на

доставка; • Разходи по сертифициране на доставените/заменени компоненти, агрегати и консумативи за вертолети

МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8.

Други особени условияІІІ.1.4)

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

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

1. Документи за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; 2. Не се изискват документи за обстоятелства по

чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 3. Документи и информация, посочени в образеца на офертата.

Икономически и финансови възможностиІІІ.2.2)

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

Финансов ресурс в размер не по-малко 100000 EUR към дата на подаване на офертата. с който разполага

участникът. Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или

няколко от следните документи: удостоверение от банка и/или годишния финансов отчет или някоя от съставните

му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да

докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за

подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Финансов ресурс в размер не по-малко 100000 EUR към дата на подаване на офертата. с който разполага

участникът. Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или

няколко от следните документи: удостоверение от банка и/или годишния финансов отчет или някоя от съставните

му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да

докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за

подходящ.

Технически възможностиІІІ.2.3)

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

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три

години, считано от дата на подаване на офертата, заедно с доказателство за извършените доставки. Доказателство за

извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 2. Сертификат

за внедрена система за управление на качеството на авиационните доставки ISO 9001:2008 или еквивалентно; 3.

Форма за предварително проучване на участника, съгласно изискванията на “Регламент (ЕО) 2042/2003 -

“Летателна годност" (Regulation (EC) 2042/2003 - 'Continuing Airworthiness') на Комисията от 20 ноември 2003 г. за

поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства, авиационните продукти, части и оборудване,

както и за одобряване на организациите и персонала, участващи в тези задачи” и Удостоверение за одобрение на

организация за техническо обслужване на Авиоотряд 28 №  BG.145.4015, (съгласно приложение №  7 на

Документацията за провеждане на процедурата).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три

години, считано от дата на подаване на офертата, заедно с доказателство за извършените доставки. Доказателство за

извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 2. Сертификат

за внедрена система за управление на качеството на авиационните доставки ISO 9001:2008 или еквивалентно; 3.

Форма за предварително проучване на участника, съгласно изискванията на “Регламент (ЕО) 2042/2003 -

“Летателна годност" (Regulation (EC) 2042/2003 - 'Continuing Airworthiness') на Комисията от 20 ноември 2003 г. за

поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства, авиационните продукти, части и оборудване,

както и за одобряване на организациите и персонала, участващи в тези задачи” и Удостоверение за одобрение на

организация за техническо обслужване на Авиоотряд 28 №  BG.145.4015, (съгласно приложение №  7 на

Документацията за провеждане на процедурата).

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)

Информация относно определена професияІІІ.3.1)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугатаІІІ.3.2)

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. Цена на доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети

МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (Цn); тежест: 50

Показател: 2. Гаранционен срок на предложените за доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и

консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8

(Гn); тежест: 20

Показател: 2.1. Подпоказател към т.2: Гаранционен срок в летателни часа на предложените за доставка/замяна и

сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-

CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (Гn1); тежест: 60

Показател: 2.2. Подпоказател към т.2: Гаранционен срок в месеци експлоатация на предложените за доставка/замяна

и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-

CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (Гn2); тежест: 40

Показател: 3. Срок за изпълнение на доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за

вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (Pn); тежест: 30

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 - 368103 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

22.04.2015 г.  Час: 16:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22.04.2015 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
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

 

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

Продължителност в дни

60

Условия за отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 23.04.2015 г.  Час: 10:00

Място

Република България, София, Летище София, Авиоотряд 28

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

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

масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се

извършва отварянето на офертите.

Информация относно периодичното възлаганеVI.1)

Информация относно средства от Европейския съюзVI.2)

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

НЕ

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

25.03.2015 г. 

VI.5)

mailto:cpcadmin@cpc.bg
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