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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150912-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Резервни части за хеликоптери
2019/S 065-150912

Обявление за 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: 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/mi8-supply-18.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:
Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ8-ПС(Т) с
регистрация LZ-CAT и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 по рамково споразумение

mailto:avio28@avio28.com
http://avio28.com
https://www.avio28.com/pk
https://www.avio28.com/pk/zop/mi8-supply-18.html
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II.1.2) Основен CPV код
34731700

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Настоящата процедура има за цел сключване на рамково споразумение за срок от 48 (четиридесет и
осем) месеца за доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети
МИ8-ПС(Т) с регистрация LZ-CAT и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8. Рамковото
споразумение ще бъде сключено с до двама изпълнителя за срок от 48 месеца.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 220 000.00 BGN

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
34731700

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:
Ще се доставят/заменят и сертифицират компоненти, агрегати и консумативи за 2 бр. вертолети
МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 в случай на повреди
и откази на компонентите и агрегатите по заявки на възложителя. 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 вертолети МИ8-ПС(Т) с регистрация LZ-CAT и LZ-CAN,
двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (списъка) към техн. спецификации. При възникнала потребност
за нуждите на възложителя се допуска изпращане от негова страна на покани до изпълнителите по
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 въздухоплавателните средства,
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: 2 220 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
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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:
Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, изчислен за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017, 2018 г.), в зависимост
от датата, на която участникът е създаден или е започнал своята дейност.
Забележка: 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 вертолет МИ- 8, 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 лева към деня на разглеждане на
офертата.
2. 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 съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или удостоверения
от банки и/или справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
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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.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,
в размер на 1 000 000 BGN, 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.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през
последните 3 (три) години, считано 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 документи, които доказват извършената доставка (референция, удостоверение или други).
Под „дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира дейност по доставка/замяна на
компоненти, агрегати и консумативи за вертолет МИ-8.
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. Съответствието се декларира в част IV „Критерии за
подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“
от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП следва да може да представи копие на
валидни сертификати издадени от независими лица, които са акредитирани от ИА „Българска служба
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната
област или да отговарят на изискванията съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието. Приемат се еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки, както и доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.
3. За доказване на горното обстоятелство при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП участниците
представят:
— заверено копие на 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),
— списък на изпълнената/ите през последните 3 (три) години доставки с предмет, идентичен или сходен
с този на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
документи, които доказват извършената/те доставки.
Доказателствата за изпълнените доставки могат да бъдат под формата на удостоверения/референции,
издадени от получателите на доставките; удостоверение от компетентен орган; чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките и др. по преценка на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
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1. Участникът следва да е извършил не по-малко от 1 доставка (или повече) с минимум 20 (двадесет)
различни артикула за вертолет МИ-8.
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 еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави
членки.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

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: 07/05/2019
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)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/05/2019
Местно време: 10:30
Място:
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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. 3, 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.
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 на 3 % от
цената.
При предложени цени в различни валути (EUR или USD) стойността им се приравнява по курса на БНБ в
лева 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

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:
29/03/2019
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