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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85722-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери
2019/S 038-085722
Обявление за поръчка
Услуги
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: http://avio28.com
Адрес на профила на купувача: https://www.avio28.com/pk
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.avio28.com/pk/zop/tech-service319.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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Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 3188 по РС и доставка/замяна и
сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A-319-112, МSN 3188 по РС по 2
об. позиции
II.1.2)

Основен CPV код
50211000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
Настоящата процедура има за цел сключване на рамково споразумение, чрез което да се осигури
техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна
силова установка Honeywell 131-9A (APU 131-9A) на Авиоотряд 28, както и осигуряване на доставки или
замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели
CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A по рамково споразумение за 1 бр. самолет
Airbus A-319-112 МSN 3188, със следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112 МSN 3188 по рамково
споразумение“;
Обособена позиция № 2: „Доставка/ замяна и сертификация на агрегати, компоненти и консумативи за
самолет Airbus A-319-112, МSN 3188 по рамково споразумение“.
Срокът на рамковите споразумения е 48 месеца.

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 200 000.00 BGN

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
„Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 3188 по рамково споразумение“
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
50211000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Ремонтна база на изпълнителя.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
С избраните изпълнители ще бъде сключено рамково споразумение за техническо обслужване по форми
C Check, отстраняване на откази и дефекти, модификации и извънпланови работи на 1 бр. самолет
Airbus A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка Honeywell 131-9A
(APU 131-9A) на Авиоотряд 28 и др. дейности, необходими за техническата изправност на ВС. Срокът
на рамковото споразумение е 48 месеца. Рамковото споразумение се сключва с до двама изпълнителя
съгласно чл. 81, ал. 2 и чл. 82, ал. 3 от ЗОП при неопределени всички условия.В случай на необходимост
участникът, избран за изпълнител ще извърши и допълнителни работи, които са обективно неизвестни
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към момента на възлагане на конкретната поръчка, но са необходими за техническата изправност и
безопасност на въздухоплавателното средство.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

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
Критерий за провеждане на вътрешен конкурентен избор: оптимално съотношение качество/цена по чл.
70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. КОn = 60%Цn+10%Цпч+20 % Гn+10%Pn, където: Цn- Ц. за техническо обслужване;
Цnч-Ц. за 1 човекочас работа; Гn- Гаранц. ср. на техн. обсл.;Подп.: Гаранц. ср. в летателни часове (60 %)
и мес. експлоатация (40 %);Pn-Ср. за изпълн. на техн. обсл. Методиката е посочена в документацията.

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
„Доставка/ замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A-319-112,
МSN 3188 по рамково споразумение“
Обособена позиция №: 2

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
34731000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Република БЪЛГАРИЯ, София 1540, Летище София, Авиоотряд 28.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за 1 бр. самолет Airbus
A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка (APU 131-9A) на Авиоотряд 28 по
рамково споразумение. Рамковото споразумение се сключва за срок от 48 месеца с до двама участника
при неопределени всички условия (чл. 81, ал. 2 и чл. 82, ал. 3 от ЗОП). Възложителят отправя покана
до участниците, подписали рамковото споразумение, в която посочва вида и броя на необходимите
артикули съгласно „Списък на компоненти, агрегати и консумативи за техническо обслужване на
самолет Airbus A-319-112, МSN 3188“ към Техн. спецификации. При възникнала потребност за
нуждите на възложителя, се допуска изпращане от негова страна на покани до изпълнителите по
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рамковото споразумение за представяне на оферти за сключване на конкретни договори за доставка
на компоненти, агрегати и консумативи с номенклатури, различни от посочените в списъка, но
представляващи неразделна съставна част от комплектацията на въздухоплавателното средство,
предмет на настоящата обществена поръчка.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 700 000.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

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
Критерий за провеждане на вътрешен конкурентен избор: оптимално съотнош. качество/цена“ (чл.
70, ал. 2, т. 3 от ЗОП): КОn = 60 % Цn + 20 % Гn + 20 % Рn, където: Цn- Цена за доставка/замяна и
сертификация; Гn- Гаранционен ср. в летателни часа и месеци експлоатация;Pn-Срок за изпълнение.
Методиката е посочена в документацията към обществената поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1)
Условия за участие
III.1.1)

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
За обособена позиция 1 — участниците в процедурата трябва да притежават валиден лиценз, издаден
от компетентен орган на въздухоплавателните власти в държавата по произход съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) 1321/2014 — „Летателна годност“ на Комисията от 23.11.2014 г., който удостоверява,
че участниците отговарят на изискванията на Приложение II — Част 145 „Организациите за поддръжка.
Одобрения“ (Annex II — Part 145 „Maintenance Organisation Approvals“) на Регламент (ЕО) 1321/2014 —
„Летателна годност“ (Regulation (EC) 2042/2003 — „Continuing Airworthiness“) на Комисията от 23.11.2014 г.
за поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства, авиационните продукти, части
и оборудване, както и за одобряване на организациите и персонала, участващи в тези задачи. В лиценза
трябва да има вписана разрешена дейност на участниците да извършват техническо обслужване по
форми C Check и ремонт на самолет Airbus A 320 family. При условията на чл. 67, ал. 5 и чл .112, ал. 1 от
ЗОП обстоятелството се доказва със заверено копие на линцез/разрешение.
За обособена позиция 2:
Възложителят не поставя изисквания.
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Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
За обособена позиция 1:
Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,
изчислен за последните 3 приключили финансови години (2015, 2016, 2017 г.), в зависимост от датата,
на която участникът е създаден или е започнал своята дейност. Оборот в сферата, попадаща в обхвата
на поръчката по смисъла на § 2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗОП е сума, равна на частта от
нетните приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка.
В обхвата на поръчката попадат дейностите, свързани с техническо обслужване на самолет Airbus A
320 family, изпълнени през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на
която участникът е създаден или е започнал дейността си. За участник — чуждестранно лице оборотът
се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към деня на разглеждане на
офертата.
Участникът декларира съответствието в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и
финансово състояние“, т. „Конкретен оборот“ от еЕЕДОП. Участникът следва да представи следната
информация: посочва финансовата година — начална и крайна дата, оборота (сума) срещу всяка година
и вида на валутата.
За доказване на икономическото и финансово състояние при условията на чл. 62 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от
ЗОП се представят:
— Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква.
— Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, др.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя
документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг
документ, който възложителят приеме за подходящ.
За обособена позиция 2:
Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,
изчислен за последните 3 приключили финансови години (2015, 2016, 2017 г.), в зависимост от датата, на
която участникът е създаден или е започнал своята дейност.
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по смисъла на § 2, т. 6 от Допълнителните
разпоредби на ЗОП е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейности,
попадащи в обхвата на обществената поръчка. В обхвата на поръчката попадат дейностите, свързани
с доставка на компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A 320 family, изпълнени през
последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден
или е започнал дейността си. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния
курс на БНБ за съответната валута в BGN към деня на разглеждане на офертата. Участникът декларира
съответствието в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“,
т. „Конкретен оборот“ от еЕЕДОП. Участникът следва да представи следната информация: посочва
финансовата година — начална и крайна дата, оборота (сума) срещу всяка година и вида на валутата.
За доказване на икономическото и финансово състояние при условията на чл. 62 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от
ЗОП се представят:
— Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, и/или
— Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, др.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя
документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг
документ, който възложителят приеме за подходящ.
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Когато участникът подава оферта за повече от 1 обособена позиция, той следва да е реализирал
минимален оборот, попадащ в сферата на обществената поръчка, по-голям или равен на сбора от
изискващия се за съответните обособени позиции, за които кандидатства.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
За обособена позиция 1 — участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката в размер на 4 000 000 BGN или левовата равностойност, изчислен
на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години (2015, 2016, 2017 г.), в
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За обособена позиция № 2 — участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката в размер на 3 000 000 BGN или левовата равностойност, изчислен
на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017, 2018 г.), в
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За доказване на икономическото и финансово състояние при условията на чл. 62 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от
ЗОП се представят:
— Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, и/или
— Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и др.
III.1.3)

Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
За обособена позиция 1: участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. Участникът
следва да предостави информацията в Част IV, Раздел В от еЕЕДОП.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието се доказва със списък на услугите, които са идентични
или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършената услуга (референция, удостоверение или други).
Под „предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира: техническо обслужване
по форми C Check и/или ремонт на двигатели, отстраняване на откази и дефекти, модификации и
извънпланови работи на минимум един самолет Airbus A-320 family, Инспекции на структурата на
самолета.
За обособена позиция № 2:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. Участникът следва да
предостави информацията в Част IV, Раздел В от еЕЕДОП.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието се доказва със списък на доставките, които са
идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателства за извършената услуга (референция, удостоверение или други).
Под „предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира: доставка/ замяна на
компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A 320 family;
2. Участникът да има валиден сертификат за разработена и внедрена система за управление на
качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на дейност — доставка на авиационни
резервни части (компоненти, агрегати и консумативи), издаден от независим акредитиран орган.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при
условията на чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
За Обособена позиция № 1— участникът следва да е извършил не по- малко от една дейност, с предмет,
идентичен или сходен с предмета на поръчката по обособена позиция 1, изпълнена през последните 3

22/02/2019
S38
https://ted.europa.eu/
TED

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

6/9

ОВ/S S38
22/02/2019
85722-2019-BG

- - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура

7/9

(три) години, считано от датата на подаване на офертата и приключили преди крайния срок за подаване
на оферти по настоящата поръчка.
За обособена позиция № 2:
1. Участникът следва да е извършил не по- малко от една доставка (или повече) с минимум 50 (петдесет)
различни артикула на компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A-320 family;
2. Участникът да има валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или
еквивалент с обхват на дейност — доставка на авиационни резервни части (компоненти, агрегати и
консумативи), издаден от независим акредитиран орган.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, при
условията на чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП.
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 чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да представи на възложителя
заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат, или еквивалентни
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

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 рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

IV.1.4)

Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

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.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/03/2019
Местно време: 17:00

IV.2.3)

Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
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Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/03/2019
Местно време: 10:30
Място:
Административната сграда на Авиоотряд 28.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. На основание чл.
104, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на
участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)

Информация относно електронното възлагане

VI.3)

Допълнителна информация:
I.Относно личното състояние на участниците:
1.1. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от
ЗОП и изискванията на възложителя;
1.2. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 54,
ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. З, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС; както
и обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
1.3. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на
валидност на офертата си, ще бъде отстранен от процедурата.
Съгласно чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в
опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП („Техническо предложение“), с посочване на позицията, за която се отнасят.
При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за
изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 3 % от
цената.
При предложени цени в различни валути (EUR или USD) стойността им се приравнява по курса на БНБ в
BGN към дата на разглеждане на ценовото предложение.

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
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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.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/02/2019
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