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България-София: Услуги по поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери
2018/S 034-074551

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Авиоотряд 28
129009105
Летище София
София
1540
България
Лице за контакт: Румяна Янкова-Иванова
Телефон:  +359 29425035
Електронна поща: avio28@avio28.com 
Факс:  +359 29459201
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.avio28.com/
Адрес на профила на купувача: https://www.avio28.com/pk.html

I.2) Съвместно възлагане

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Техническо обслужване и ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE
738-1-1B, спомагателна силова установка Honeywell GTCP36-150 (F2M) на Авиоотряд 28 по рамково
споразуме

II.1.2) Основен CPV код
50211100

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

mailto:avio28@avio28.com
https://www.avio28.com/
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II.1.4) Кратко описание:
Възложителят е сключил рамково споразумение за техническо обслужване и ремонт на самолет F 2000
SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B спомагателна силова установка Honeywell
GTCP36-150 (F2M) на Авиоотряд 28 с 2-ма изпълнителя.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 47 015.33 EUR

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
50211100

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BGZZZ
Основно място на изпълнение:
TAG Aviation S.A., 20, Chemin des Papillons, п.к. 36, Швейцария 1215, Женева, 15 Летище.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Изпълнителят ще извърши техническо обслужване и ремонт на самолет F2000 SN 123, опозн. знак LZ-
OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спом. силова установка Honeywell GTCP36-150 (F2M) по форма 1A, 1А+ и
допълнителни работи, необходими за техническата изправност на въздухоплавателното средство.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок на техническо обслужване или ремонт на самолет F2000
SN123, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка Honeywell GTCP36-150 (F2M) / Тежест:
20
Критерий за качество - Име: Подпоказател към т. 1: Гаранционен срок на техническо обслужване или
ремонт в летателни часа / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Подпоказател към т. 1: Гаранционен срок на техническо обслужване или
ремонт в месеци експлоатация / Тежест: 70
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на техническо обслужване или ремонт на самолет
F2000 SN 123, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка Honeywell GTCP36-150 (F2M) /
Тежест: 10
Цена - Тежест: 70

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
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IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 043-071209

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: АТ-06-1

Наименование:
Базово техническо обслужване на самолет F2000 SN 123, оп. знак LZ-OOI, дв. CFE 738-1-1B, спом.
силова установка Honeywell GTCP36-150 (F2M) по форма 1A 1А+ и доп. работи, необходими за техн.
изправност

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
08/02/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
TAG Aviation S.A. — Швейцария
116304067
20 Chemin des Pappilons, Швейцарска конфедерация 1215
Женева
1215
Швейцария
Телефон:  +41 227170038
Електронна поща: prabier@tagaviation.ch 
Факс:  +41 227170196
код NUTS: BGZZZ
Интернет адрес:www.tagaviation.ch
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 47 015.33 EUR

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71209-2016:TEXT:BG:HTML
mailto:prabier@tagaviation.ch
www.tagaviation.ch
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Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

Договорът е сключен на основание рамково споразумение № АТ-06-3/3.8.2016 г. В договора има
включени клаузи за допълнителни неотложни специфични работи, които към дата на подписване на
договора обективно не могат да бъдат определени. Тези допълнителни работи ще бъдат определени
в зависимост от техническия преглед на самолета за оценка на състоянието му при постъпване на
самолета за обслужване.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес:www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/02/2018

mailto:cpcadmin@cpc.bg
www.cpc.bg

