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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187640-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Софтуерни пакети за управление на полети
2018/S 083-187640

Обявление за 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: http://avio28.com
Адрес на профила на купувача: https://www.avio28.com/pk.html

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.avio28.com/pk/zop/abnav-18.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
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: http://avio28.com

mailto:avio28@avio28.com
http://avio28.com
https://www.avio28.com/pk.html
https://www.avio28.com/pk/zop/abnav-18.html
mailto:avio28@avio28.com
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Адрес на профила на купувача: https://www.avio28.com/pk.html

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:
Абонамент за навигационна база данни за самолет Airbus A 319-112, рег. № LZ AOB

II.1.2) Основен CPV код
48120000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на поръчката е eжемесечен абонамент за навигационна база данни за самолет Airbus A
319-112, рег. № LZ AOB, FMGC- THALES, PN:C13043AA03 (обем на разполагаемата памет — 5 МВ) за
самолет Airbus A- 319-112, рег. № LZ AOB за период от 4 (четири) години. Техническите спецификации се
съдържат в Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата. Навигационна база данни
означава запас от авиационни навигационни данни за изпълнение на полети. Навигационната база данни
да е произведена в съответствие с условията, определени от стандарти ED- 76/ ДО200А и дефинирани в
рамките на условията на EASA за издаване на писмо за приемане (приемливост).

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN

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

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
48120000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Република България, гр. София, летище София, Авиоотряд 28.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предмет на поръчката е ежемесечен абонамент за навигационна база данни за самолет Airbus A
319-112, рег. № LZ AOB, FMCS/ FMGC- THALES, PN:C13043AA03 (обем на разполагаемата памет
— 5 МВ) за самолет Airbus A- 319-112, рег. № LZ AOB за период от 4 (четири) години. Техническите
спецификации се съдържат в Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.
Навигационна база данни означава запас от авиационни навигационни данни за изпълнение на полети.
Навигационната база данни да е произведена в съответствие с условията, определени от стандарти
ED- 76/ ДО200А и дефинирани в рамките на условията на EASA за издаване на писмо за приемане
(приемливост). При необходимост, по заявка на възложителя, изпълнителят осигурява безплатно до

https://www.avio28.com/pk.html
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3 еднократни междинни бази данни за ползване годишно. В случай че безплатните бази данни бъдат
изчерпани, възложителят има право да заяви до 8 еднократни междинни бази данни за целия срок на
договора срещу допълнително заплащане, като цената за 1 еднократна междинна база данни в този
случай е равна на една тринадесета от годишния абонамент за съответната година.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Възложителят има право да заяви до 8 (осем) еднократни междинни бази данни за целия срок на
договора срещу допълнително заплащане, като цената за 1 (една) еднократна допълнителна база данни
в този случай е равна на една тринадесета от годишния абонамент за съответната година. Прогнозната
стойност на опцията е в размер на 70 000 лв. без ДДС и е включеана в прогнозната стойност по т. II.2.6.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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
Прогнозната стойност на поръчката, посочена в т. II.2.6, е за период от четири години. В случай че
ценовите предложения са представени в чужда валута, то те ще бъдат преизчислени по курса на БНБ
за лева към деня на отваряне на ценовите предложения. Разглеждането, оценката и класирането на
офертите ще бъдат разгледани по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участник в процедурата може да бъде лице, което има издадено от EASA писмо за приемане
(приемливост, LOA).
Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва информация
относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата
членка, в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в
електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно
позоваване на документа. В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие
на издадено от EASA Писмо за приемане (приемливост, LOA).
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III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не се изисква.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не се изисква.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Не се изисква.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

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

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

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

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/05/2018
Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/06/2018
Местно време: 10:30
Място:
Република България, гр. София, летище София, Авиоотряд 28.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
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Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54 ал. 2 от ППЗОП.
Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще бъдат разгледани по реда на чл. 104, ал.
2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, при което комисията ще извърши оценка на ценовите и техническите
предложения преди провеждането на предварителен подбор.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ.
Лично състояние:
1. Относно личното състояние на участниците: В настоящата процедура може да участва участник, който
отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя.
2. Основания за отстраняване от участие в процедурата:
От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по:
2.1 Чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП;
2.2. Чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.
2.3. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
2.4. Участник, който предложи цена за изпълнение на поръчката, която надвишава прогнозната стойност,
посочена от възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2.4. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията
за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски
документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) съгласно указанията за предоставяне
на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид — еЕЕДОП,
представени в ПРИЛОЖЕНИЕ 3 „Образци на документи” към образец № 2 и образец № 2а от
документацията. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да
бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП
преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя
актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както
и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите
лица, ако има такива.
Органите, от които участниците могат да получат информация относно доказване липсата
на основания за отстраняване, са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция
по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Министерство на труда и
социалната политика: (http://www.mlsp.govemment.bg. http://nap.bg, hftp://www3. moew.government.bg,
www.mlsp.governmcnt.bg.hlfp./Avww.gli.government.bg. http://www.az.govcrnmeiU.bg/).
За доказване на липсата на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя
документите, посочени в чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
Прогнозната стойност, посочена в т.II.2.6, включва прогнозна стойност на обществената поръчка в размер
на 330 000 лв. без ДДС за период от 4 години и 70 000 лв. без ДДС за опции, описани в т. II.2.11.

VI.4) Процедури по обжалване

http://www.mlsp.govemment.bg
http://nap.bg
ftp://www3
www.mlsp.governmcnt.bg.hlfp./Avww.gli.government.bg
http://www.az.govcrnmeiU.bg/
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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:http://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, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/04/2018
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