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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Авиоотряд 28, гр. София, Летище София, отправя покана към всички заинтересовани
лица за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Наземно обслужване на въздухоплавателните средства на Авиоотряд 28”.
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с
условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата съобразно Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП). Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с
всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията,
обявлението и решението. Офертите се подават в деловодството на Авиоотряд 28, гр.
София, Летище София до датата, посочена в обявлението - Раздел IV.2.2) „Срок за
получаване на оферти или на заявления за участие“. Офертите ще бъдат разгледани от
комисия за разглеждане и оценка. Комисията ще започне своята работа в деня, посочен в
обявлението - Раздел IV.2.7) „Условия за отваряне на офертите“ в 10:30 часа в сградата на
Авиоотряд 28, гр. София, Летище София.
Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на адрес:
https://www.avio28.com/pk/zop/ground-srv19.html.

Раздел I
ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ, ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Предмет на обществената поръчка и прогнозна стойност:
Настоящата поръчка е част от поръчка с предмет „Наземно обслужване на
въздухоплавателните средства на Авиоотряд 28” по пет обособени позиции. Общата
стойност на обществената поръчка по петте обособени позиции е в размер общо на
136661,33 (сто тридесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и един лв. и 33 ст.) лв. без
ДДС, разделена, както следва:
1.1 Обособена позиция № 1 „Наземно обслужване на въздухоплавателните средства на
Авиоотряд 28” на Летище София – 110466,30 лв. без ДДС;
1.2. Обособена позиция № 2- „Наземно обслужване на въздухоплавателните средства на
Авиоотряд 28” на Летище Пловдив – 1191,66 лв. без ДДС;
1.3. Обособена позиция № 3- „Наземно обслужване на въздухоплавателните средства на
Авиоотряд 28” на Летище Варна-14822,02 лв. без ДДС.;
1.4. Обособена позиция № 4- „Наземно обслужване на въздухоплавателните средства на
Авиоотряд 28” на Летище Бургас – 9881,35 лв. без ДДС;
1.5. Обособена позиция № 5 „Наземно обслужване на въздухоплавателните средства на
Авиоотряд 28” на Летище Горна Оряховица- 300лв. без ДДС.
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени
позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че
стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и
услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не
надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от
остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност
на цялата поръчка. В настоящия случай прогнозните стойности на обособени позиции №
2, № 3, № 4 и № 5 са под 156 464 лв. (26195,03 лв. без ДДС) и общата им стойност не
надвишава 20% (19 %) от прогнозната стойност на поръчката. Предвид горното,
прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, представлява 80,83 % от общата
стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 2, представлява
0,87 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция №
3, представлява 10,85 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на
Обособена позиция № 4, представлява 7,23 % от общата стойност на поръчката и
прогнозната стойност на Обособена позиция № 5, представлява 0,22 % от общата
стойност на поръчката. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени
позиции № 2, № 3, № 4 и № 5 е под 30 000 /тридесет хиляди/ лева, същите попадат в
приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21,
ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 2, № 3, № 4 и № 5 ще се възложат по реда на чл. 20,
ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП,
остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за обособена позиция № 1),
предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата
обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание по ЗОП. Възложителят
прилага към документацията техническа спецификация само за обособена позиция № 1,
за която участниците могат да подават оферти.
Целта на поръчкатата е да се осигури наземно обслужване на посочените летища на
следните 4 (четири) въздухоплавателни средства (ВС) на Авиоотряд 28: самолет Airbus A
319 112, самолет Falcon 2000, вертолети MИ- 8 ПС и MИ- 8 T.
Под "Наземно обслужване" следва да се разбират дейностите по смисъла на §3, т.18 от
Допълнителните разпоредби към Закона за гражданското въздухоплаване, а именно:
"Наземно обслужване" са дейности, извършвани в охраняемите граници на летище,
свързани с предполетно или следполетно обслужване на въздухоплавателното средство.
Конкретно видовете дейности са посочени в Техническите спецификации.

2. Срокове:
Срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет месеца).
3. Място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, Летище София;
5. Начин на плащане:
Плащанията по настоящата обществена поръчка ще се извършват по банков път в срок до
30 (тридесет) календарни дни след представяне на надлежно оформена оригинална
фактура и приемане на изпълнението съгласно условията по сключения договор.
Дължимите такси по Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено
ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България не са предмет на
настоящата поръчка и не следва да бъдат включвани във фактурите за
предоставените услуги по наземно обслужване.

РАЗДЕЛ II
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Участник в настоящата
процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, като всеки
участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в
Обявлението за поръчка и документацията за участие в процедурата, както и на
изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП).
2. Офертите се изготвят на български език.
3. Не се допуска представянето на варианти в офертата.
4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
да допълни или да оттегли офертата си.
5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
6. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
7. Свързани лица по смисъла на § 2. т.45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат
самостоятелни участници в една и съща процедура.
8. Участниците се представляват в настоящата процедура от лицата, представляващи
ги по закон или от изрично упълномощени лица, което се доказва с пълномощно –
оригинал или нотариално заверен препис.
9. В случай че участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, което не е юридическо лице:
9.1. участникът следва да представи заверено от него копие на документ – учредителен
акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението,
от който да са видни следните обстоятелства:
а) правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

9.2. Възложителят изисква в договора/споразумението за създаване на обединение,
страните да:
а) определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата
обществената поръчка;
б) да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена
поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;
в) да са уговорили срокът на обединението да е най-малко за времето, за което
поръчката ще бъде изпълнена;
г) не допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
РАЗДЕЛ III
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на някое основания за отстраняване, посочени по-долу.
1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и
документи за доказване на липсата им.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, когато:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 –
307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1.1. в друга държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
1.4. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.
Забележка: Във връзка с § 25 от ПЗР към Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ), с който се изменя ЗОП, считано от 16.02.2018 г., отстраняването по
т. 1.5. за нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3
от Кодекса на труда се прилага, само когато нарушенията са извършени след влизането в
сила на ЗПФИ (обн. - ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.). Основанието по
т. 1.5. за нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност е въведено със Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (ЗИДЗТМТМ), с който се изменя ЗОП и се прилага
считано от влизане в сила на ЗИДЗТМТМ, а именно – считано от 23.05.2018 г. (съгласно
§ 55 от ПЗР към ЗИДЗТМТМ).

1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2. Основанията по т. 1.1., 1.2. и 1.6. се отнасят за:
2.1. лицата, които представляват участника;
2.2. лицата, които са членовете на управителни и надзорни органи на участника;
2.3. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи.
Забележки:
Лицата по т. 2.1. и т. 2.2. за различните видове търговци са посочени в чл. 40, ал. 2
от ППЗОП.
Други лица по смисъла т. 2.3. са лица със статут, който им позволява да влияят
пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява
участник, когато Възложителят установи наличие на описаните в т. 1. от настоящия
раздел обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата.
3. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата е
подадена от обединение и по отношение на някого от участниците в него са налице
посочените обстоятелства.
4. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 1., може да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.
56 от ЗОП.
5. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП). Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в
електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (еЕЕДОП – Образец
№ 2а към настоящата документация), който се попълва, както следва:
5.1. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1. и т. 1.2. се
попълва в еЕЕДОП както следва:
5.1.1. В Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ на
eЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно присъди за следните
престъпления:
а) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
б) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
в) Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
д) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК
и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
е) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
5.1.2. В Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване “
на eЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно липсата или
наличието на присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл.
254а – 255а, чл. 256 - 260 от НК и/или за присъди за престъпления, аналогични на
изброените в друга държава-членка или трета страна.
5.2. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.3., се
попълва в Част ІІІ, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“ на eЕЕДОП.
5.3. Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата:

- по т. 1.1. и т.1.2. за присъди за престъпления по чл. 172, чл. 255б и чл. 352 – 353е от
НК и
- по т.т. 1.4. – 1.6. от документацията
се попълва в Част ІІІ, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт
на интереси или професионално нарушение“ на еЕЕДОП на съответното място.
6. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за
изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.
7. Други основания за отстраняване, извън посочените в чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
Възложителят отстранява от процедурата и:
7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката;
7.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания,
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и
трудово право, които са изброени в приложение № 10 от Закона за обществените
поръчки;
7.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
7.5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните
разпоредби на ЗОП.
7.6. участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим
или e контролиран от лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим или участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (съгласно чл.
3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици), освен ако за участника в настоящата
процедура, са приложими изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
7.7. участник за който се установи, че въз основа на неверни данни е приложено
изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (съгласно чл. 5, ал. 1, т.
3, б. „а“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици);
7.8. участник, по отношение на когото е налице някое от визираните в чл. 69 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
обстоятелства (ЗПКОНПИ).
Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ: „Лице, заемало висша публична длъжност,
което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията
си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в
процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава,
няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да
участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред
институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея
юридическо лице“. Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ: „Забраната за участие в

процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства
от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз
на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е
станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление
или контрол след освобождаването му от длъжност“. Лицата, заемащи висши
публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.
8. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 7.5., т. 7.6. и т.
7.8. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за
изключване“ от еЕЕДОП. В случай че за участник се прилага някое от изключенията по
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС, съгласно т. 7.6. или че по отношение на участник е налице
някое от визираните в т. 7.8. обстоятелства, участникът следва изрично да посочи
релевантното за него изключение/обстоятелство.
РАЗДЕЛ IV
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните
изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел
установяване на възможността им за изпълнение на поръчката.
1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионалната дейност,
включително изисквания във връзка с вписването в професионален и търговски регистри
1.1. Списък и кратко описание на условията:
1.1.1. Участниците, могат да бъдат лица, които притежават лиценз за оператор по
наземно обслужване за летище София съгласно чл. 48 д, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 ЗГВ
съобразно видовете дейности, посочени в Техническите спецификации.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за
подбор по т. 1.1.1., като попълват в еЕЕДОП Част IV „Критерии за подбор“, раздел А
„Годност“, поле „Необходимо е специално разрешение “.
1.1.1.1. За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност включително изискванията във връзка с вписването в професионален и
търговски регистри участниците представят следният документ и доказателство:
Заверено копие на Лиценз за оператор по наземно обслужване с вписани разрешените
дейности за летище София съгласно чл. 48 д, ал. 3 от ЗГВ.
РАЗДЕЛ V
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
1. Общи изисквания
1.1. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Авиоотряд 28 на адрес:
п.к.1540 София, Летище София, в срока, посочен в обявлението, при спазване
изискванията на чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП).
1.2. Офертата трябва да бъде изготвена на български език в съответствие с
изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата
документация.
1.3. При подготовката на офертата участникът следва да спазва изискванията на чл. 4046 от ППЗОП.
1.4. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП документите, свързани с участието в
процедурата, трябва да се представят от участника или от упълномощен от него

представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка
с обратна разписка.
1.5. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП документите, свързани с участието в
процедурата, трябва да се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка,
върху която се посочват:
1.5.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато
е приложимо;
1.5.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
1.5.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите, както следва:
Авиоотряд 28, гр. София, Летище София
За участие в публично състезание с предмет:
„Наземно обслужване на въздухоплавателните средства на Авиоотряд 28 на Летище
София”
Наименование на участника: ……………………………………... (на участниците в
обединението – когато е приложимо)
Адрес за кореспонденция: …………………………………
Телефон: ……………………
Факс: ……………………………...
e-mail: ………………………………………………….
2. Опаковката с офертата трябва да съдържа:
2.1. Опис на представените документи– Образец № 1;
2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец № 2) за
участника, предоставен в електронен вид (еЕЕДОП) за удостоверяване на липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, а когато е
приложимо – eЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката. В него се предоставя съответната информация, изисквана от
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид
по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (еЕЕДОП – Образец № 2 а към
настоящата документация). Образецът на еЕЕДОП е създаден като е използвана
безплатната услуга на Европейската комисия чрез информационната система за еЕЕДОП,
достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни
услуги на Европейската комисия. Електронният вид на Единния европейски документ за
обществени поръчки е достъпен във формат PDF (подходящ за преглед) и XML
(подходящ за компютьрна обработка) на електронната страница на Авиоотряд 28, секция
„Профил на купувача”, наред с останалата документация за обществената поръчка.
Връзка към системата за еЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd.
Участникът следва да изтегли от профила на купувача на Възложителя Образец № 2а
към настоящата документация в XML формат, да го зареди в системата
https://ec.europa.eu/tools/espd и да попълни необходимите данни съгласно поставените
изисквания на Възложителя в документацията за обществената поръчка. Попълненият
еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от съответните лица съгласно чл.
54, ал. 2 от ЗОП. Същият се прилага към пакета с документи за участие в процедурата
(офертата) на подходящ оптичен носител.

Забележка: Допълнителна информация, свързана с предоставяне на Единния
европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, е налична на адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf (Методическо указание на
АОП с изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г.).
2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо;
2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът е обединение;
2.4. „Техническо предложение“, съдържащо:
2.4.1. Документ за упълномощаване (с нотариална заверка на подпис), когато лицето,
което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или
нотариално заверено копие);
2.4.2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 3 (в
оригинал, подписано и подпечатано от представляващия участника или упълномощено
лице):
2.4.3. Декларация за съгласие с клаузите на съответния приложен проект на договор по
чл. 39, ал. 3, т. 1в от ППЗОП;
2.4.4. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1г от ППЗОП;
2.4.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд по чл. 39, ал. 3, т. 1д от ППЗОП;.
2.5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Образец № 4;
2.6. Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 5 (в оригинал, подписано и
подпечатано от представляващия участника или упълномощено лице).
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на
техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди
провеждане на предварителен подбор.
3. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Други
указания за попълване на eЕЕДОП.
3.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор чрез представяне на eЕЕДОП. В него се предоставя съответната
информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни или
публични регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
3.2. Когато изискванията по т. 1.1, 1.2. и т. 1.6. от Раздел ІII на документацията (вж.
Основания за отстраняване) се отнасят за повече от едно лице, всички тези лица
подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните
данни и/или при различие в декларираните от всяко лице обстоятелствата, свързани с
личното състояние, информацията по посочените точки се попълва в отделен eЕЕДОП за
всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един eЕЕДОП от няколко
лица, но във връзка с участието на един и същи стопански субект, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се декларират еднократно само в eЕЕДОП, подписан от
лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
3.3. При поискване от страна на възложителя участниците са длъжни да представят
информация относно правноорганизационната форма, под която осъществяват дейността
си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, независимо от
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
3.4. Когато участник е посочил, че ще използва подизпълнители, той трябва да
представи отделен eЕЕДОП, попълнен съответно от всяко от тези лица.

3.5. По отношение на участник-обединение, което не е юридическо лице, се представя
отделен eЕЕДОП съгласно изискванията на т.т. 3.1. и 3.2. за всеки един от участниците в
обединението.
3.6. В съответствие с чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изиска по всяко време от
участниците доказателства във връзка със заявените от тях в еЕЕДОП обстоятелства.
3.7. В Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А „Информация за
икономическия оператор“ от еЕЕДОП участниците посочват съответната
идентифицираща информация. Когато участник в обществена поръчка е обединение,
което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от eЕЕДОП се посочва правната форма на
участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен eЕЕДОП
за всеки един участник в обединението. В случай че обединението е регистрирано по
БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се
посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
В случай че обединението не е регистрирано, участникът следва да извърши
регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди
подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
3.8. В Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел Б „Информация за
представителите на икономическия оператор“ от еЕЕДОП се посочват името/ната и
адреса/ите на лицето/ата, представляващи участника по закон съгласно чл. 40 от ППЗОП
и ако е приложимо и лицето/та, упълномощено/и да представлява/т участника за целите
на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
3.9. Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата
се в него информация все още е актуална.
4. Подизпълнители
4.1. Когато участникът ще ползва подизпълнител/и, чийто капацитет няма да ползва по
отношение на поставените от възложителя критерии за подбор, посочва списък с
конкретните подизпълнители в еЕЕДОП, Част ІІ „Информация за икономическия
оператор“, Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият
оператор няма да използва“ и попълва в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В
„Технически и професионални способности“, поле „Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“ вида и дела (процентно изражение) от поръчката, която
възнамерява да възложи на всеки. Допълнително за всеки един от тези подизпълнители
участникът представя информацията по раздел А „Информация за икономическия
оператор“ и раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ от
Част II и цялата Част III „Основания за изключване“ на еЕЕДОП.
4.2. По отношение на подизпълнителите, чийто капацитет участникът ще ползва във
връзка с поставените критерии за подбор, участниците посочват в еЕЕДОП, Част ІV
„Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле
„Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“ конкретните подизпълнители,
вида и дела (процентно изражение) от поръчката, който ще възложи на всеки един, ако
възнамеряват да използват такива. За всеки подизпълнител се представя отделен
еЕЕДОП, в който се посочва информацията по раздел А „Информация за икономическия
оператор“ и раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ от
Част II „Информация за икономическия оператор“, цялата Част III „Основания за
изключване“, както и съответната информация в Част IV „Критерии за подбор“ от
еЕЕДОП, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който участникът ще
използва.
4.3. По отношение на всички подизпълнители (по т. 4.1. и т.4.2.) не трябва да са налице
основанията за отстраняване от процедурата.

4.4. Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи преди сключване на
договора за възлагане на поръчката доказателство за поетите от подизпълнителите
задължения.
4.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
4.6. Когато участникът има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от
поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен
обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят може да заплаща съответната
цена за тази част на подизпълнителя, съобразно условията посочени в проекта на
договор.
РАЗДЕЛ VI РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ
1. Лицата може да поискат и получат разяснения по документацията за обществената
поръчка по реда и условията на чл. 33 от ЗОП.
2. Комисията ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото
на отварянето на ценовите предложения по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
РАЗДЕЛ VII СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на
първо място за Изпълнител на поръчката, и сключването на договор за възлагане на
обществената поръчка ще се извършва по реда на чл. 112 от ЗОП.
2. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител и
които съответстват на изискванията за Възложителя.
3. При подписване на договора определеният Изпълнител трябва да представи
следните документи:
3.1. Документите, посочени в чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Документите се представят и за
подизпълнителите, ако има такива.
4. В случай че избраният за изпълнител на поръчката е обединение, което не е
регистрирано по БУЛСТАТ, същото следва да извърши регистрацията след
уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за
възлагане на настоящата обществена поръчка

РАЗДЕЛ VIII
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТАТА. КЛАСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ:
1. Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на „икономически найизгодна оферта”.
2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
3. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от
всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от оценките по следните
показатели показатели:

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
Показатели и подпоказатели
1.

1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
2.
3.
3.1.
3.2.

Обща цена на пакетите за единично наземно
обслужване на единичен полет на Airbus-A-319-112,
Falcon-2000, Ми-8ПС, Ми-8Т (Цоб.)

Тежест в
%
70

Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Airbus-A319-112 (ЦА)
Цена пакет за наземно обслужване на единичен полет на Airbuss-A-319112 ден (ЦАД)
Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Airbus-A319-112 нощ и празник (ЦАНП)
Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Falcon-2000
(ЦФ)

60

Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Falcon-2000
ден (ЦФД)
Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Falcon-2000
нощ и празнични дни (ЦФНП)
Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Ми-8 ПС
(ЦМИПС)
Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Ми-8 ПС
ден (ЦМИПСД)
Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Ми-8 ПС
нощ и празници (ЦМИПСНП)
Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Ми-8 Т
(ЦМИТ)
Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Ми-8 Т ден
(ЦМИТД)
Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Ми-8 Т
нощ и празник (ЦМИТНП)

80

Цена за обслужване на пътник (ЦП)
Цена за антиобледенителната обработка на самолет
Airbuss-A-319-112 и самолет Falcon 2000 (ЦАЛ)

20
10

80
20
30

20
5
80
20
5
80
20

Цена за антиобледенителната обработка на самолет Airbus-A-319- 60
112 (ЦАЛА)
40
Цена за антиобледенителната обработка на самолет Falcon 2000
(ЦАЛФ)

Забележка:
1. Под „Цена на пакет за наземно обслужване нощ и празник“ следва да се разбира
времето, когато обслужването се извършва в часовете между 22.00 ч. и 06.00ч.,
както и дни на официални празници.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по трите показателя, изчислени по формулата:
Коц. = 70% Цоб.+ 20 % ЦП+ 10 % ЦАЛ
Офертата получила най- ниска цена, се класира на първо място.
1. Показателят „Обща цена на пакетите за единично наземно обслужване на единичен
полет на Airbuss-A-319-112, Falcon-2000, Ми-8ПС, Ми-8Т (Цоб.)“ с тежест 70 % в
комплексната оценка се определя по формулата:
Цоб. = 60% ЦА + 30 % ЦФ + 5% ЦМИПС + 5 % ЦМИТ
1.1.Подпоказателят „Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на
Airbuss-A-319-112 (ЦА)“ с тежест 60 % при определяне на общата цена се определя
по формулата:
ЦА = 80 % ЦАД + 20 % ЦАНП, където:
ЦАД е цената на пакета за наземно обслужване на единичен полет Airbus-A-319-112
през деня.
ЦАНП е цената на пакета за наземно обслужване на единичен полет Airbus-A-319-112
през нощта и празнични дни.
1.2. Показателят „Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на Falcon2000 (ЦФ)“ с тежест 30 % при определяне на общата цена се определя по
формулата:
ЦФ = 80 % ЦФД + 20 % ЦФНП, където:
ЦФД е цената на пакета за наземно обслужване на единичен полет на Falcon-2000 през

деня.
ЦФНП е цената на пакета за наземно обслужване на единичен полет на Falcon-2000 през

нощта и празнични дни.
1.3. Показателят „Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на МИ-8
ПС (ЦМИПС) с тежест 5 % при определяне на общата цена се определя по
формулата:
ЦМИПС= 80 % ЦМИПСД + 20 % ЦМИПСНП, където:
ЦМИПСД е цената на пакета за наземно обслужване на единичен полет на вертолет МИ-

8 ПС през деня

ЦМИПСНП е цената на пакета за наземно обслужване на единичен полет на вертолет

МИ- 8 ПС през нощта и празнични дни.

1.4. Показателят „Цена на пакет за наземно обслужване на единичен полет на МИ-8
ПС (ЦМИТ) с тежест 5 % при определяне на общата цена се определя по формулата:
ЦМИТ= 80 % ЦМИТД + 20 % ЦМИТНП, където:
ЦМИТД е цената на пакета за наземно обслужване на единичен полет на вертолет

МИ- 8 Т през деня.
ЦМИТНП е цената на пакета за наземно обслужване на единичен полет на вертолет
МИ- 8 Т през нощта и празнични дни.
2. Показателят „Цена за обслужване на пътник“ е с тежест 20 % в комплексната
оценка (Коц.).
3. Показателят „Цена за антиобледенителната обработка на Въздухоплавателните
средства“ (ЦАЛ) с тежест 10 % в комплексната оценка се определя по формулата:
ЦАЛ = 60 % ЦАЛА + 40 % ЦАЛФ, където

ЦАЛА е цена за антиобледенителната обработка на самолет Airbuss-A-319-112 с
тежест 60 %.
ЦАЛФ е цена за антиобледенителната обработка на самолет Falcon 2000 с тежест 40
%.
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите
и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на
предварителен подбор.
Раздел IХ
ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите по настоящата
обществена поръчка, ще се прилага предвиденото в документите с по-висок приоритет в
следната последователност:
а) Решение за откриване на процедурата;
б) Обявление за обществена поръчка;
в) Технически спецификации;
г) Указания към участниците в настоящата документация за участие;
д) Приложения (образци на документи) към настоящата документация за
участие;
е) Проекти на договор.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ЗГВ, ТЗ и на другите нормативни актове, приложими към
предмета на обществената поръчка.
3. По смисъла на настоящата документация за участие „предварително обявени
условия“ са условията, съдържащи се в решението, обявлението и настоящата
документация за участие, включително приложените образци.

