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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10039-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги на авиационни школи
2018/S 006-010039
Социални и други специфични услуги – обществени поръчки
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/index.html
Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page5.html
I.2)

Съвместно възлагане

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://www.avio28.com/pk/zop/tr-f2000.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

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:
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„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:
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.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 495 000.00 EUR

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

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BGZ
Основно място на изпълнение:
Авиационно-учебен център на изпълнителя.

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.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 495 000.00 EUR

II.2.7)

Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36

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. Максималната прогнозна стойност на опцията е 135 000 EUR за период от три
години и е включена в прогнозната стойност по т. II.2.6.

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

Условия за участие

III.1.4)

Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:
Участниците трябва да притежават валиден сертификат за авиационен учебен център съгласно
Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията, част ORA и част FCL с одобрени програми за първоначално
и периодично обучение на самолет Фалкон 2000 с използване на полетен симулатор.
Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва информация
относно вписването на участника в съответния регистър в държавата членка, в която е установен, и се
посочва дали съответният/тните документ/и са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес,
орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие на валиден сертификат
за авиационен учебен център съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията, част ORA и част FCL
с одобрени програми за първоначално и периодично обучение на самолет Фалкон 2000 с използване на
полетен симулатор.

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:
Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 216/2008 и Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ)
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) на Република България
признава или не признава Авиационния учебен център и издава удостоверение за одобрение на
полетния симулатор на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

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 рамковото споразумение

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11) Основни характеристики на процедурата по възлагане:
Критерият за възлагане на обществената поръчка е съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 „най- ниска цена“. По този
критерий ще бъде оценена общата цена на услугата, която включва цена за обучение.
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 / Срок за получаване на заявления за
интерес
Дата: 12/02/2018
Местно време: 17:00

IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.2)
Информация относно електронното възлагане
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VI.3)

Допълнителна информация:
1. 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:
2.1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по 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;
2.2. Участник, който предложи цена за изпълнение на поръчката, която надвишава прогнозната стойност,
посочена от възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основанията
за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
Документите се подават за подизпълнители и трети лица, ако има такива.

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

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 — в десетдневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 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:
08/01/2018

10/01/2018
S6
http://ted.europa.eu/TED

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

4/4

