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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242113-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги по застраховане на летателни апарати
2018/S 106-242113

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

I.1) Наименование и адреси
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
000697179
бул. „Брюксел“ № 1
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: http://avio28.com/page7.html

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
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http://avio28.com
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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:
Застраховка „Каско“ с разновидности и „Отговорности“ на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28

II.1.2) Основен CPV код
66514140

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на обществена поръчка е сключването на авиационна застраховка за 4 бр. въздухоплавателни
средства — самолет Airbus A-319-112, самолет Фалкон-2000, хеликоптер МИ-8 ПС и хеликоптер МИ-8Т.
Застраховката трябва да покрива загуба или щета, нанесена на въздухоплавателните средства (ВС);
отговорност спрямо трети страни, произтичаща от използването на ВС и всички авиационни дейности,
отговорност спрямо пътници, багаж, карго и поща (злополука); застраховка на резервни части и сродно
оборудване, военни рискове, застраховка на франшиза по „Каско“.

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: 154 893.38 EUR

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
66514140
66514200
66515200

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:
Авиационна застраховка на 4 бр. въздухоплавателни средства — самолет Airbus А-319-112, самолет
Фалкон-2000, хеликоптер МИ-8 ПС, хеликоптер МИ-8Т, която включва застраховка „Каско“ — загуба или
щета на въздухоплавателните средства; отговорност спрямо трети страни, произтичаща от използването
на ВС и всички авиационни дейности, отговорност спрямо пътници, багаж, карго и поща, злополука на
пътниците; застраховка „Военни рискове“; застраховка на франшиза по „Каско“.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена
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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

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: 2018/S 039-085318

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 №: E18680000001, E18690000001,E18680000002

Наименование:
Застраховка „Каско“ с разновидности и „Отговорности“ на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
16/05/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
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
ЗД „Бул Инс“ АД
831830482
бул. „Джеймс Баучер“ № 87
София
1407
България

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85318-2018:TEXT:BG:HTML
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Телефон:  +359 291981755
Електронна поща: ivelina.pavlova@bulins.bg 
Факс:  +359 291981111
код NUTS: BG411
Интернет адрес: http://www.bulins.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 300 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 154 893.38 EUR

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

Договорът е сключен за период от една година, считано от 25 май 2018 г., и е на стойност 154 893,38
EUR. Посочената в т. V.2.4 първоначална прогнозна в размер на 300 000 EUR включва първоначална
прогнозна стойност в размер на 200 000 EUR за период от една година плюс евентуално повторение
на дейност с първоначална прогнозна стойност в размер на 100 000 EUR за период до 6 месеца.
Стойността на евентуалното повторение съобразно сключения договор е 1/2 от стойността на договора
— 77 446,69 EUR.

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:
Съобразно 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:
04/06/2018
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