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България-София: Услуги на авиационни школи
2018/S 068-151708
Социални и други специфични услуги – обществени поръчки
Обявление за възложена 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: www.avio28.com
Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page5.htm
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:
„Наземна и полетна тренажорна подготовка и професионални проверки на авиационния персонал на
Авиоотряд 28 на самолет Фалкон-2000“.

II.1.2)

Основен CPV код
80412000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
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Възлагане на дейност по провеждане на наземна и полетна тренажорна подготовка и професионални
проверки на 4 бр. пилоти авиационен персонал на Авиоотряд 28 на самолет Фалкон-2000 в авиационен
учебен център на Изпълнителя за период от три години.
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: 383 550.00 EUR

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
80412000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: FR1
Основно място на изпълнение:
Авиационно учебен център на изпълнителя — Франция, гр. Бурже.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
В предмета на поръчката са включени дейности по наземна и полетна тренажорна подготовка и
професионални проверки (обучението) на 4 бр. пилоти — авиационен персонал на Възложителя
за период от 3 години. Обучението трябва да бъде провеждано в авиационно-учебен център на
изпълнителя. Обучението трябва да бъде в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 216/2008
на ЕП и на Съвета, Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията, приложение III — част ORO, приложение
IV — част NCC (Самолети), включително Приложение V — Част SPA, Подчаст E — операции при
намалена видимост LVTO и CAT II, Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията.

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
В случай на необходимост Възложителят ще възложи първоначално обучение, както и последваща
периодична наземна и полетна тренажорна подготовка и професионални проверки на 1 бр. пилот на
самолет Фалкон 2000.

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамковото споразумение

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11) Основни характеристики на процедурата по възлагане:
IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 009-010039

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация
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Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: ЛД-2
Наименование:
„Наземна и полетна тренажорна подготовка и професионални проверки на авиационния персонал на
Авиоотряд 28 на самолет Фалкон-2000“.
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
19/03/2018

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

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
„Фалкон Трайнин Център“
50 Авеню де л'Юроп, Летище Бурже
Бурже
93352
Франция
Телефон: +301 49921919
Електронна поща: paris@flightsafety.com
Факс: +301 49921919
код NUTS: FR1
Интернет адрес:www.flightsafety.com

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 495 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 383 550.00 EUR

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
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:http://www.cpc.bg
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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. 7 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:
05/04/2018

07/04/2018
S68
http://ted.europa.eu/TED

- - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

4/4

4/4

