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BG-София:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Номер: РД-18-6 от 25.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

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/възложителя: http://avio28.com.

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

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

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

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.1)

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Услуги

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28

ІV.1)

Зелена обществена поръчкаІV.2)

Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените

обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1)

"Зелените" критерии присъстват във:ІV.2.1.2.)

Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

ІV.2.2)
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V: МОТИВИ

VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

Мотиви за избора на процедура

1. Задължение по застраховане на риска от настъпване на застрахователни събития, вследствие от дейността на

Авиоотряд 28. 2. Прогнозната стойност на обществената поръчка надвишава стойността по чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП.

3. Осигуряване на възможност за участие в процедурата на всички заинтересовани лица, които отговарят на

обявените изисквания за изпълнение на поръчката.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за

проект, която е:

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението и документацията за участие

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail:

cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

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

VII.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVII.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, Решението за обществената поръчка е взето от двамата

Възложители – Авиоотряд 28 и ДП РВД. 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.

25.02.2015 г. 

Трите имена: Венелин Спасов Рачев и Георги Генчев Пеев

Длъжност: Генерален директор на Авиоотряд 28 и Генерален директор на Държавно предприятие “Ръководство

на въздушното движение"
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