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България-София: Авиационен керосин
2019/S 009-016049

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:
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/zop/gorivo19.html

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

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:
Доставка на авиационен керосин Fuel Jet A 1 за въздухоплавателните средства на Авиоотряд 28

II.1.2) Основен CPV код
09131000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:

mailto:avio28@avio28.com
https://www.avio28.com/
https://www.avio28.com/pk/zop/gorivo19.html
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Доставка на авиационен керосин Fuel Jet А1 за зареждане в резервоарите на следните
въздухоплавателни средства (ВС) на Авиоотряд 28 — самолет Airbus A-319-112, самолет Фалкон 2000,
хеликоптер МИ-8 ПС, хеликоптер МИ-8 Т, по летищата на Р БЪЛГАРИЯ.
Прогнозно количество — 1 000 000 литра.

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: BG411
код NUTS: BG331
код NUTS: BG341
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Летище София
Летище Пловдив
Летище Варна
Летище Бургас
Летище Горна Оряховица

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Доставка на авиационен керосин Fuel Jet А1 за зареждане в резервоарите на следните
въздухоплавателни средства (ВС) на Авиоотряд 28 — самолет Airbus A-319-112, самолет Фалкон 2000,
хеликоптер МИ-8 ПС, хеликоптер МИ-8 Т, по летищата на Р БЪЛГАРИЯ.
Прогнозно количество 1 000 000 литра, разпределени по летищата на Р БЪЛГАРИЯ, както следва:
— летище София — 900 000 л,
— летище Пловдив — 20 000 л,
— летище Варна — 40 000 л,
— летище Бургас — 35 000 л,
— летище Горна Оряховица — 5 000.
Посоченото общо количество и разпределение по летища е прогнозно и варира в зависимост от броя на
заявените полети съгласно чл. 64б от ЗГВ, който не може да бъде планиран предварително.
Място на изпълнение — резервоарът на въздухоплавателните средства на посочените летища, за които
е предназначена доставката, в количества съгласно заявените нужди на съответното ВС.
Изпълнителят да има готовност да достави заявеното гориво в срок до 1 час от заявката, 24 часа в
денонощието.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

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
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II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на
Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
• Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:
Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП публичните възложители могат да възлагат обществени поръчки чрез
процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на доставка са стоки, които се
търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на
министъра на финансите. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът за обществена поръчка се сключва
по правилата на съответната стокова борса. С Постановление № 347 от 8.12.2016 г. на МС, обн. ДВ,
бр. 99 от 13.12.2016 г., е одобрен списък на стоките, които се търгуват на стоковата борса. Предмет на
настоящата поръчка е доставка на гориво със CPV код 09131000-6 „авиационен керосин Fuel Jet А1“,
който попада в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

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

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
Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

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

Процедурата е прекратена поради необходимост от промяна на условията и липса на постъпили оферти.

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

mailto:cpcadmin@cpc.bg
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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, 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:
10/01/2019

www.cpc.bg

