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за участие в открита процедура 

за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

 

“Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 3188 по рамково 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
  

 Авиоотряд 28, гр. София, Летище София, отправя покана към всички 

заинтересовани лица за участие в открита процедура за сключване на рамково 

споразумение с предмет: „Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 

3188 по рамково споразумение“. 

 

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/tech-service320.html 
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ЧАСТ I 

 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предмет на обществената поръчка 

Настоящата процедура има за цел сключване на рамково споразумение за срок от 48 

(четиридесет и осем) месеца за осигуряване на 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 на 1 (един) брой самолет Airbus A 

319 112. 

2. Правно основание за откриване на процедурата. Възложителят обявява 

настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1, чл. 

18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ и глава X, раздел I от ЗОП. За нерегламентираните в 

настоящата документацията за участие условия по провеждането на процедурата се 

прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни 

актове по неговото прилагане, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.  

3. Вид на процедурата: Открита процедура 

4. Срок  

4.1. Срокът на действие на рамковото споразумение е 48 (четиридесет и осем) месеца, 

считано от момента на подписването на рамковото споразумение и извеждането му в 

деловодната система на възложителя. 

4.2. Сроковете за изпълнение на конкретните договори, сключени в срока на действие 

на рамковото споразумение се предлагат от участниците, подписали рамковото 

споразумение съгласно сроковете за изпълнение на Услугата предмет на съответния 

договор. 

 

5. Място на изпълнение: Мястото на изпълнение на техническото обслужване е 

ремонтната база на Изпълнителя. 

  

6.    Количества: Техническото обслужване ще бъде извършвано съобразно 

необходимостта от поддържане на техническа изправност на 1 (един) брой самолет 

Airbus A-319-112, МSN 3188 като конкретния вид техническо обслужване ще бъде 

посочвано от Възложителя в поканата за провеждане на вътрешен конкурентен подбор по 

чл. 82 от ЗОП. 

 

7.   Прогнозна стойност на обществената поръчка: Прогнозната стойност на 

обществената поръчка е в размер на 2 500 000.00 (два милиона и петстотин хиляди) лева 

без ДДС. 

8. Начин на плащане 

Начинът на плащане за всеки конкретен договор към рамковото споразумение може 

да бъде: 

8.1.Плащане след изпълнение- по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни 

дни след изпълнение на Услугите съгласно предмета на договора и представяне 

на Възложителя на следните документи: 

 оригинална фактура; 

 „Приемо- предавателен протокол“, подписан от представители на 

Изпълнителя и Възложителя и удостоверяващ изпълнението на Услугите. 



 

8.2. Авансово плащане по банков път на договорена за всеки конкретен договор към 

рамковото споразумение сума- до 50 % от общата стойност на договора в срок 

до 30 (тридесет) дни след предоставяне на оригинална фактура. 

8.3. В случай че изпълнението по конкретен договор не е приключило до края на 

съответната финансова година, е допустимо плащането да бъде извършено по 

банков път по доверителна сметка на Изпълнителя (ескроу сметка), открита с 

тристранен договор между Възложителя, Изпълнителя и банката. Изплащането 

на парични средства от доверителната сметка се извършва след изрично 

писмено потвърждение от Възложителя за изплащане на цялата или на част от 

сумата. Всички разходи по откриването, поддържането и тегленето на суми по 

доверителната банкова сметка са за сметка на Изпълнителя. 

Договорът за доверителна сметка (ескроу сметка) се сключва между 

Възложителя, Изпълнителя и банката. 

 

Забележка: Цени, представени в чужди валути, ще бъдат преизчислявани в лева по курса 

на БНБ към датата на разглеждане на ценовите предложения. 

 

9. Сключване на договор в изпълнение на рамковото споразумение.  Настоящата 

процедура е двустепенна.  

9.1.  Първият етап е сключване на рамково споразумение, в което не са определени 

всички условия между Възложителя и потенциалните изпълнители.  Възложителят ще 

сключи рамкови споразумения за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца с до 2 /двама/ 

изпълнители.  

9.2. За сключване на рамково споразумение и класиране на представените 

оферти, участниците в ценовите си предложения предлагат цена за 1 човекочас 

работа. Предложената цена е максимална за срока на рамковото споразумение. При 

подаване на оферти за сключване на конкретен договор за техническо обслужване (по 

изпратена от Възложителя покана по чл. 82 от ЗОП), изпълнителите по рамковото 

споразумение се задължават да предлагат цена за 1 човекочас работа аналогична или 

по-ниска от тази, която са предложили при сключването на рамковото споразумение. 

  

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. 

 

9.3. Вторият етап е провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл. 82 и чл.112 от 

ЗОП при условията, определени в рамковото споразумение и настоящата документация за 

участие.  

9.4. Възложителят ще отправя писмена покана за подаване на оферти до всички 

страни, сключили рамковото споразумение, за всеки конкретен случай на извършване на 

техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 3188, двигатели CFM 56-

5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) съгласно Техническа 

спецификация към настоящата документация и задание към поканата по чл. 82 от ЗОП, в 

което ще бъде посочвана формата, по коята е необходимо да бъде извършено 

техническото обслужване.  

В случай на необходимост участникът, избран за изпълнител ще извършва и 

допълнителни работи, които не са включени в заданието и са обективно неизвестни към 

момента на възлагане на конкретната поръчка, но са необходими за техническата 

изправност и безопасност на въздухоплавателното средство. 

Забележка: В случай че в настоящата процедура бъде подадена само една оферта 

или само един участник отговаря на критериите за подбор и/ или условията на 



 

възложителя, рамковото споразумение може да бъде сключено с един изпълнител, а 

конкретните договори ще бъдат възлагани съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗОП. 

9.5. Оценяването и класирането на получените оферти във вътрешния конкурентен 

избор ще се извършва от комисия, определена от Възложителя, като на основание чл. 70, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП икономически най-изгодната оферта ще бъде определена по критерий  

„оптимално съотношение цена/качество (Методика за определяне на комплексната 

оценка на офертите и класиране на участниците). 

9.6. Възложителят ще сключва договори с класирания на първо място участник. 

 

10.  Гаранция за изпълнение.  

10.1. При подписване на рамковото споразумение, гаранция за изпълнение не се внася.  
10.2. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото 

споразумение се изисква съгласно чл.111 от ЗОП. Гаранцията е в рамер на 3 % (три 

процента) от стойността на договора. 
Гаранцията се предоставя в една от трите форми: 

10.2.1. Парична сума, платима по банкова сметка на Авиоотряд 28: 

БНБ- гр. София 

Пл. „Княз Александър I“ № 1 

Банков код: BNBGBGSD 

Банкова сметка: 

IBAN: BG 82 BNBG 9661 3300 1088 03 в лева и евро 

IBAN: BG 04 BNBG 9661 3600 1088 00 в щатски долари 

10.2.2. Банкова гаранция 

Когато участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за 

изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, същият представя 

оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на 

Възложителя. Банковата гаранция за изпълнение на договора за обществена 

поръчка следва да бъде безусловна, неотменима, непрехвърляема и платима 

при първо писмено поискване, в което Възложителят е заявил, че е налице 

неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за 

задържане на гаранцията за изпълнение.  

10.2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя.  

Когато участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за 

изпълнение на договора под формата на застраховка, същият представя 

оригинален екземпляр на застрахователна полица, която обезпечава 

изпълнението по договора за обществена поръчка чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя, валидна най-малко 30 (тридесет) дни след 

изтичане срока на договора по съответната обособена позиция. Застраховката 

следва да бъде неотменима, уговорена в полза на Възложителя, с еднократно 

изплащане на застрахователната премия при сключването й. В случаите, когато 

участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 

договора под формата на застраховка:  

 1. Застраховката се предава на Възложителя в оригинал;  

 2. Застраховката следва да е издадена в полза на Възложителя (трето 

ползващо се лице);  

 3. Застрахователната премия да е платена изцяло;  

 4. Изрично да е указан срокът на валидност на застраховката;  

 5. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при 

неизпълнение на задължение по договора за възлагане на обществената 

поръчка или отговорността му при разваляне на договора поради виновно 

неизпълнение на Изпълнителя. Не се допускат никакви изключения относно 



 

основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното 

обезщетение на Възложителя, различни от условията в проекта на договор по 

съответната обособена позиция.  

 10.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от 

Възложителя в съответствие с условията и сроковете, посочени в проекта на договор по 

съответната обособена позиция. Паричната сума или банковата гаранция могат да се 

предоставят от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Изпълнителят е 

длъжен да удължи валидността на представената гаранция/застраховка или да представи 

нова гаранция/застраховка в случай, че в процеса на изпълнение на договора е възникнал 

спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът 

е отнесен за решаване пред съд. Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е 

юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата 

гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Разходите по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на 

определения Изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите 

такси за превод, включително такси по откриване и обслужване на съответната банкова 

гаранция/застраховка така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от 

определения в настоящата документация за участие. 

10.4. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни след изпълнение на договора- изпълнение на техническото обслужване 

или доставката.  

 

11. Срок на валидност на офертите 

11.1. Срокът на валидност на офертите за сключване на рамково споразумение трябва 

да бъде не по-кратък от 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на 

получаване на съответната оферта. Възложителят може да поиска от участниците да 

удължат срока на валидност на офертите си до сключване на рамковото споразумение, 

като същите се задължават да сторят това.  

11.2. Участник, който представи оферта с по-кратък срок на валидност от 

определения в т. 1. или откаже при поискване от страна на Възложителя да удължи срока 

на валидност на своята оферта, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане 

на настоящата обществена поръчка 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя и на изискванията на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП); 

1.2. Юридическите лица се представляват от лицата, представляващи ги по закон или 

от изрично упълномощени лица, което се доказва с пълномощно, представено към 

офертата.  

1.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право 

да представи само една оферта.  

1.4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания 

и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.  

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В процедурата за възлагане на 



 

обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение.  

1.6. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не 

могат да бъдат самостоятелни участници. 

1.7. В случай, че участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, което не е юридическо лице:  

1.7.1. 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 във връзка с конкретната 

обществена поръчка:  

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.  

1.7.2. Възложителят изисква в договора/споразумението/акта за създаване на 

обединение, страните да:  

а) определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществена поръчка;  

б) са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена 

поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; 

в) са уговорили срокът на обединението да е най-малко за времето, за което се 

сключва рамковото споразумение;  

г) не допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

1.8. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на ЗОП и другите 

нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Варианти на 

техническо и/или ценово предложение не се допускат.  

   

2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

2.1. Основания за отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и документи за 

доказване на липсата им.  
 Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, 

възникнало преди или по време на процедурата:  

 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, 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;  

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна;  

 2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

 2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП  

 2.1.5. е установено, че:  

 а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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;  



 

2.1.6. 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 кандидатът или 

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. 2.1.6. 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.).  

 2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

 

 2.2. Основанията по т. т. 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.7. се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 

представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, 

или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

  Забележки:  
 1. Лицата по т. 2.2. за различните видове търговци са посочени в чл. 40, ал. 2 от 

ППЗОП.  

 2.От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се 

отстранява участник, когато Възложителят установи наличие на описаните в 

т. 2.1. от настоящия раздел обстоятелства, възникнали преди или по време на 

процедурата.  

 2.3. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато участник в 

процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване.  

 2.4. Участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по т. 2.1., може да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

съгласно чл. 56 от ЗОП.  

 2.5. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 

поръчки. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в 

електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (еЕЕДОП – Образец 

№ 1 към настоящата документация), който се попълва, както следва:  

 2.5.1. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. и т. 

2.1.2. се попълва в еЕЕДОП, както следва:  

 2.5.1.1 В Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ на 

еЕЕДОП 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.  



 

 2.5.1.2. В Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ 

на еЕЕДОП 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.  

 2.5.2. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се 

попълва в Част ІІІ, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ на еЕЕДОП.  

 2.5.3. Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата:  

 - по т. 2.1.1. и т. 2.1.2. за присъди за престъпления по чл.172, чл. 255б и чл. 352 – 353е 

от НК и - по т. 2.1.4.;  

 - по т. 2.1.6 за нарушения по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301- 305 от Кодекса на 

труда;  

 - по т. 2.1.5 и т. 2.1.7. от документацията, се попълва в Част ІІІ, Раздел В 

„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 

нарушение“ на еЕЕДОП на съответното място. 

 2.5.4. Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по т. 2.1.6. за 

нарушение на 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 и за нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност се попълват в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за 

изключване“ на еЕЕДОП.  

 Забележка: Информация относно наличието на обстоятелства по т. 2.1.6 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 представя само, когато нарушенията са извършени след влизането в сила на 

Закона за пазарите на финансовите инструменти.  

 2.6. За доказване липсата на основание за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.  

 2.7. Освен на основанията по т. 2.1. възложителят отстранява:  

2.7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;  

2.7.2.  участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  

б) 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;  

2.7.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято 

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;  

2.7.4.  участници, които са свързани лица.  

2.7.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.  

2.7.6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.  
 2.7.7. участници, които са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим или сe контролират от лице, което е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или участват в гражданско дружество/консорциум, в 

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим 

(съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛДС), освен ако спрямо участника е приложимо някое от 

изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС;  



 

 2.7.8. участници, за които се установи, че въз основа на неверни данни е приложено 

изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от 

ЗИФОДРЮПДРКЛДС).  

 2.7.9. 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. 

  
 Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по т. 2.7.1 се попълва 

в Част ІІІ Основания за изключване, Рздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионални нарушения“ на 

еЕЕДОП. 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по т. 2.7.6., т. 2.7.7. и 

2.7.9. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за 

изключване“ на еЕЕДОП.  

 В случай че за участник се прилага някое от изключенията по чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛДС, съгласно т. 2.7.6. или че по отношение на участник е налице 

някое от визираните в т. 2.7.8. обстоятелства, участникът отбелязва „Да“ и следва 

изрично да посочи релевантното за него изключение/обстоятелство.  

 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват писмено 

Възложителя за всички по-горе изброени обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването 

им. 

РАЗДЕЛ III 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ 

  

 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. 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.  

1.1.2. Доказване на съответствието с критериите за подбор: 

 1.1.2.1. При подаване на оферта участникът декларира съответствие с 

поставените изисквания чрез предоставяне на еЕЕДОП като попълва съответно: Част ІV, 

„Критерии за подбор”, раздел А „Годност”, поле „За поръчки за услуги: необходимо 

е специално разрешение”, чрез посочване на:  

    • номер, валидност, дата и издател на Лиценз/Разрешение, удостоверяващ/и 

    правото му да извършва техническо обслужване по форми C Check и   

    ремонт на самолет Airbus A 320 family.  

     • линк за достъп до съответните документи, в случай че същите са достъпни 

     чрез публичен безплатен регистър;  

     1.1.2.2. При сключване на рамковото споразумение, участникът, избран за 

изпълнител, представя:  

    • заверено копие на валиден/и Лиценз/Разрешение, удостоверяващ/и 

правото му да извършва техническо обслужване по форми C Check и ремонт на самолет 

Airbus A 320 family, само в случаите, когато обстоятелствата в съответния лиценз или 

аналогичните документи не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея не се представя на Възложителя по служебен път; 

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, от ЗОП обстоятелството се доказва със 

заверено копие на линцез/разрешение.  

 

2. Икономическо и финансово състояние  

 2.1. Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, изчислен за последните три 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 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. 

  

 2.2. 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 състояни при условията на чл. 62 и чл. 112, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП се представят: 

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/Regulation/reg_2042_2003_Part145.pdf
http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/Regulation/reg_2042_2003_Part145.pdf
http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/Regulation/reg_2042_2003_Part145.pdf
http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/Regulation/reg_2042_2003.pdf
http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/Regulation/reg_2042_2003.pdf
http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/Regulation/reg_2042_2003.pdf


 

 • 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. 

 

 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. 

  

 2.3. Изисквано минимално/ни ниво/а:  

 Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката в размер на 2 500 000 лв., изчислен на база годишните обороти за 

последните три приключили финансови години (2016, 2017, 2018 г.), в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. 
 

 3. Технически и професионални възможности  

 

3.1. 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. 

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 самолет Airbus A-320 family, 

Инспекции на структурата (Structural Inspection) на самолета. 

 

3.2. Изисквано минимално/ни ниво/а:  

Участникът следва да е извършил не по- малко от една дейност, с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 (три) години, считано 

от датата на подаване на офертата и приключили преди крайния срок за подаване на 

оферти по настоящата поръчка. 

 

3.3. Съответствието се декларира в Част IV „Критерии за подбор", Раздел В: 

„Технически и професионални възможности", т.1 б от ЕЕДОП. 

За доказване на горното обстоятелство при условията на чл. 67, ал.5 и чл. 112 ЗОП 

участниците представят списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета 

на обществената поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършените услуги. 

 Доказателствата за изпълнените услуги могат да бъдат под формата на 

удостоверения/референции, издадени от получателите на услугите; удостоверение от 

компетентен орган; чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугите и др. по преценка на участниците.  

 

 Забележки:  

1.  Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие 

по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че 

подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 

обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.  
2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 



 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен е-ЕЕДОП, който 

съдържа информацията за липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор. Подизпълнителите трябва да отговарят 

на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 

ще изпълняват. 
3. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

е-ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

4. Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация относно правноорганизационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в 

които участват, или длъжностите, които заемат.  

5. Отделен е-ЕЕДОП се подава за всеки от участниците в обединението, ако 

участникът е обединение, за всеки подизпълнител, и за всяко лице, чиито ресурси 

ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, съгласно чл.39, ал.2 от 

ППЗОП. 

6. Когато за участника е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП 

или по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, и преди подаването на офертата той е предприел 

мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в е-

ЕЕДОП /чл.45 от ППЗОП/. Те се доказват като към е-ЕЕДОП се прилагат: 

документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да 

е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното 

отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за 

окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 

дължимо обезщетение и документ от съответния компетентен орган за 

потвърждение на описаните обстоятелства по чл.45, ал.2 от ППЗОП.  

7. По отношение на документа за годност/правоспособност, в случай че участникът 

притежава документ, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на 

поръчката, то той следва да започне своевременно процедура по подновяване му в 

нормативно установения срок. 

 
 

 

Раздел IV 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ 

 
 1. Условия и ред за подаване на офертите  
 1.1. Офертите следва да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, в деловодството на 

Авиоотряд 28 на адрес: България, п.к.1540, гр. София, Летище София в срока, посочен в 

обявлението, при спазване изискванията на чл. 47, ал. 1-3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Върху която се посочват:  

 1.1.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо;  

 1.1.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 1.1.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

 

 

 



 

ДО: Авиоотряд 28, гр. София, п.к.1540, Летище София 

 

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 

ЗОП с предмет: 

“  

“Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 3188 по рамково 

споразумение“ 

 

 

Наименование на участника:………………………………………………….  

Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………  

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………  

Телефон:............................ 

Факс:........................... 

електронен адрес:……………………………………….. 

 

 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. 40-

46 от ППЗОП (МУ-1/06.01.2020г. на Агенцията за обществени поръчки- 

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020_1.pdf). 

 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

да допълни или да оттегли офертата си.  
 1.5. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното 

постъпване, като в регистъра се отбелязват: номер, дата и час на получаването им в 

деловодството на Авиоотряд 28 и причините за връщане на офертата, ако има такива.  
 Забележка: Няма да се приемат оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост. Към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти, се 

прилагат разпоредбите на чл. 48, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ППЗОП.  
 

2.  Описание на документите за участие  

Всеки участник трябва да представи следния набор от документи: 
2.1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата съгласно Образец № 1;  

2.2. еЕЕДОП на участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

Възложителя, а когато е приложимо – еЕЕДОП 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, като 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 към 

настоящата документация).  
 Образецът на еЕЕДОП е създаден като е използвана безплатната услуга на 

Европейската комисия чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна през 

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.  

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020_1.pdf


 

 Връзка към системата за еЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd.  

 Участникът следва да изтегли от профила на купувача на Възложителя Образец № 2 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.).  

 Извън тези случаи един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в 

електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 

носител към пакета документи за участие в процедурата.  

 Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание.   

 Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е 

снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на 

интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на 

заявленията/офертите.  

 Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 

предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF 

формат. 

 2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо.  
 2.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато участникът е обединение (ако е 

приложимо).  
 2.5. Оферта, която включва:  

 2.5.1. „Техническо предложение“  съгласно Образец № 3, съдържащо: 

  а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е 

законният представител на участника;  

 б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническите 

спецификации, приложенията към тях и изискванията на Възложителя; 

 в) Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени изискванията и 

задълженията, свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрилана 

заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1д от ППЗОП; 

 г) Форма за предварително проучване на участника, съгласно изискванията на 

“Регламент (ЕО) 2042/2003 - “Летателна годност" (Regulation (EC) 1321/2014 - 'Continuing 

Airworthiness') на Комисията от 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- Образец № 4;  

 2.5.2. Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо)- 

образец № 5.  Кандидатите и участниците могат да посочват в заявленията за участие или 

офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на 

търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, 

съответната информация не се разкрива от възложителя.  

 Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf


 

 2.5.4. „Ценово предложение“ - Образец № 6.  

 Ценовото предложение трябва да съдържа „Предлагани ценови параметри“, изготвен 

съгласно образец № 6 от документацията;  

 Начин на формиране на предлаганата цена 

 Ценовите предложения се представят в лева. В случай че ценовото предложение бъде 

представено в чужда валута, то ще бъде преизчислено в български лева по курса на БНБ 

към деня на отваряне на ценовите предложения. 

    

 3. Подизпълнители 

 3.1. 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. 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 и 

цялата Част III „Основания за изключване“ на еЕЕДОП.  

 3.2. 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 възложат 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.  

 3.3. По отношение на всички подизпълнители (по т. 3.1. и по т. 3.2.) не трябва да са 

налице основанията за отстраняване от процедурата.  

 3.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществената поръчка е на изпълнителя.  

 3.5. 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.  

 4. Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка в Авиоотряд 28, при условие че потвърдят, 

че съдържащата се в него информация все още е актуална. Възложителят може да 

изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, 

чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата.  

 5. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.  
 Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 



 

труд, които са в сила в Република България и относими към услугата, предмет на 

поръчката, както следва:  

 а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по 

приходите (НАП): Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; Интернет адрес: 

www.nap.bg;  

 б) Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната 

среда и водите (МОСВ): Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки 

работен ден от 14 ч. до 17 ч. 1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67 Телефон: 02/940 6331; 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/;  

 в) Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на 

труда и социалната политика (МТиСП): 1051 София, ул. „Триадица“ № 2 Телефон: 

02/8119 443; Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/.  
 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще бъде назначена от Възложителя 

след изтичане на срока за приемане на офертите и в съответствие с разпоредбите на чл. 

103. 

2. Комисията ще разгледа и оцени офертите на основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, в 

съответствие с предварително обявените условия и критерии за възлагане, като в 

работата ще спази реда, предвиден в чл. 54 от ППЗОП.  
3. Обществената поръчка ще бъде възложена и рамковите споразумения ще бъдат 

сключени съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП въз основа на икономически най- изгодната 

оферта, определена по критерий „най-ниска цена“ 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

 СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
  

1. Възложителят сключва рамково споразумение с класираните на първите 2 /две/ 

места участници, след като определените за потенциални изпълнители:  

1.1. Изпълнят задължението по чл. 112 от ЗОП и представят актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, 

както и съответствието с поставените критерии за подбор.  

Документите се представят и за подизпълнителите, и третите лица, ако има такива. 

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя:  

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 и т. 2 –свидетелство за съдимост за лицата 

по чл. 40, ал.1 от ППЗОП; 

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3- удостоверенеие от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";  

- декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 

- декларация по чл 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. 

В случай, че информацията е достъпна чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя 

по служебен път, документите не се изискват. 

http://www.nap.bg/
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1.2. За доказване на съответствието с поставените критерии за подбор 

участникът, избран за изпълнител, представя: 

-  заверено копие на валиден/и Лиценз/Разрешение, удостоверяващ/и правото му да 

извършва техническо обслужване по форми C Check и ремонт на самолет Airbus A-319, 

двигател CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) 

- списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 

извършените услуги. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

1.3. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 

обявената поръчка. 

2. Възложителят е длъжен да сключи рамковото споразумение, което съответства на 

приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертите на 

участниците, въз основа на които са определени за изпълнители на рамковото 

споразумение. Промени се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по 

чл.116, ал.1 от ЗОП.  

3.  Възложителят няма право да сключи рамковото споразумение преди изтичане на 

14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнителите на рамковото споразумение. 

4.  Възложителят сключва рамковото споразумение в едномесечен срок след влизане в 

сила на решението за определяне на изпълнителите на рамковото споразумение или на 

определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не 

преди изтичането на срока по т.3. 

5.  Възложителят няма право да сключи рамковото споразумение с избраните 

изпълнители преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е 

допуснато предварително изпълнение. 

6.  Възложителят може да сключи рамковото споразумение преди изтичането на срока 

по т.3, когато определените изпълнители са единствените заинтересовани участници. 

7. В случай, че някой от определените за потенциални изпълнители участници откаже да 

сключи рамковото споразумение или не представи някой от документи по чл.112, ал.1 от 

ЗОП, Възложителят може да сключи рамково споразумение със следващия по ред 

класиран участник. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВТОРА ЧАСТ: 

ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР / МИНИ-ПРОЦЕДУРА / ЗА СКЛЮЧВАНЕ 

НА ДОГОВОР ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

1. Възложителят провежда вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 

от ЗОП (наричан за краткост мини-процедура) с определените за изпълнители по 

рамковото споразумение и сключва договори въз основа на рамковото споразумение с 

участника, определен за изпълнител на съответния договор.  

2. Възложителят поставя изискване за деклариране отсъствие на обстоятелства по 

чл.54, ал. 1, т.7 от ЗОП в провежданата от него мини-процедура. 

 3. Офертите, представени от потенциалните изпълнители по рамковото споразумение, 

се оценява по критерий „оптимално съотношение качество/ цена” по реда на чл. 82, ал.4 

от ЗОП. 

 4. За сключване на договори въз основа на рамковото споразумение Възложителят 

отправя писмена покана към всички изпълнители по рамковото споразумение, в която 

посочва предмета на поръчката, конкретните изисквания за изпълнението й, срока и 

мястото за подаване на допълнителната оферта.  

5. Изпълнителите по рамковото споразумение следва да представят допълнителна 

оферта, съгласно настоящите условия и изискванията на възложителя.  

 6. В допълнителната оферта задължително се посочва цена, гаранционен срок и срок за 

изпълнение, както следва: 

 

6.1.Цена за техническо обслужване съгласно техническа спецификация към поканата. 

Предлаганата цена от участника ще бъде оценена съгласно методиката за оценка 

на офертите, посочена в Методика за определяне на комплексната оценка на 

офертите и класиране на участниците към документацията.  

 

6.2.Цена за 1 човекочас труд. 

  

Забележка: Цената за 1 човекочас труд, която участникът предлага в оферта при 

вътрешен конкурентен избор, не може да бъде по- висока от цената, която е 

предложил при сключване на рамковото споразумение. 

Предлаганата цена от участника ще бъде оценена съгласно методиката за оценка 

на офертите, посочена в Методика за определяне на комплексната оценка на 

офертите и класиране на участниците към документацията. 

 

6.3. Гаранционен срок на извършваното техническо обслужване в летателни часове и 

месеци експлоатация. 

 

Предлаганият от участника гаранционен срок ще бъде оценен съгласно методиката 

за оценка на офертите, посочена в Методика за определяне на комплексната оценка 

на офертите и класиране на участниците към документацията. 

 

6.4. Срок за изпълнение на техническото обслужване. 

  
Предлаганият от участника срок за изпълнение ще бъде оценен съгласно 

методиката за оценка на офертите, посочена в Методика за определяне на 

комплексната оценка на офертите и класиране на участниците  към 

документацията. 

 

 



 

 7. В офертата за сключване на конкретен договор трябва да бъдат включени следните 

разходи: 

 Разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на договора. 

 Разходи по превод на паричните средства от Изпълнителя, когато е наредител; 

 Разходи за консумативи за изпълнение на конкретното техническо обслужване, 

отстраняване на откази и дефекти, модификации и извънпланови работи на 

самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова 

установка APU 131-9A 

 

 8. В допълнителната оферта изпълнителят има право да подобрява офертата. 

Предлаганите цени не могат да бъдат по- високи от цените, предложени при сключване 

на рамковото споразумение. 

 9. Изпълнителят няма право да посочва в допълнителната оферта, параметри за 

изпълнение, по-неблагоприятни от първоначално предложените, въз основа на които е 

класиран за изпълнител по рамковото споразумение. 

 10. В случай, че в първоначалната си оферта, изпълнителят е посочил, че ще ползва 

подизпълнител/и и/или капацитета на трети лица, в допълнителната оферта следва да посочи, 

дали за конкретното възлагане ще използва /няма да ползва/ подизпълнители и/или 

капацитета на трети лица, като в случай че предвижда ползването на такива, да посочи кои са 

те, вида и дела им на участие и да представи за тях документите, съгласно разпоредбите на 

ЗОП. 

 11. При представянето на допълнение към офертата си в отговор на писмената покана 

на възложителя, изпълнителят приема и се съобразява с всички изисквания и условия, 

посочени в тази покана. Изискванията и условията не могат да са в нарушение и 

противоречие на изискванията, поставени в настоящата документация и ЗОП. 

Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да 

доведе до отстраняването на офертата му. 

 12. Възложителят назначава комисия, която да разгледа допълнителната оферта и да 

прецени съответствието й с одобрената от възложителя документация, рамковото 

споразумение, първоначалната оферта на избрания изпълнител и условията, поставени от  

възложителя с писмената покана по чл. 82, ал.3 от ЗОП. 

Комисията съставя протокол за работата си. 

Възложителят след като се запознае с протокола от работата на комисията,  взема решение 

по реда на чл. 109 от ЗОП и сключва договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 112 от ЗОП. 

Договорът включва задължително всички предложения от офертата на участника, 

определен за изпълнител, включително тези, които са неразделна част от рамковото 

споразумение.  

 13. Преди подписване на договора за възлагане на обществена поръчка участникът, 

определен за изпълнител, е длъжен да представи  актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основания за отстраняване от процедурата и доказателства за съответствие с 

поставените критерии за подбор, както и да представи доказателства за изпълнение на 

условията по чл. 112. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, в 

случай че има такава.  

 Когато избраният изпълнител по рамковото споразумение е обединение, документите 

се представят от всеки участник в обединението.  

 Възложителят няма право да изисква представянето на документи, които вече са му 

били представени или са му служебно известни, или когато обстоятелствата в тях са 

достъпни чрез безплатен публичен регистър или информацията или достъпът до нея се 

предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.  

 При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка изпълнителят е 

длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) 

от стойността на договора без ДДС. 



 

 Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците 

за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Законът за 

обществените поръчки, Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки, 

нормативните актове, уреждащи възлагането на обществени поръчки и документацията 

за участие. 

 В случай че е сключено рамково споразумение само с един участник, договорите ще 

бъдат сключвани при условията на чл. 82, ал. 2 от ЗОП. 

 

 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, 

ППЗОП, обявлението и документацията за обществената поръчка.  

2. При противоречие в записите на отделните документи, валидни са записите в 

документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

(1) Решение за откриване на процедурата; 

(2) Обявление за обществена поръчка; 

(3) Техническа спецификация; 

(4) Документация; 

(5) Проект на рамково споразумение; 

(6) Образци за участие в процедурата. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, 

модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и 

навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете 

„или еквивалент“. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Образец № 1 - Опис на представените документи; 

Образец № 2 – Стандартен образец на единния европейски документ за обществени 

поръчки - ЕЕДОП; 

Образци № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката; 

Образец №4- Форма за предварително проучване на участника, съгласно изискванията на 

“Регламент (ЕО) 2042/2003 - “Летателна годност" (Regulation (EC) 1321/2014 - 'Continuing 

Airworthiness') на Комисията от 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; 

Образец № 5 Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо) 

Образец №6 „Ценово предложение“ . 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите и 

класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор 

по обществена поръчка с предмет: 

 „Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112 МSN 3188 по 

рамково споразумение“ 
  

Показатели, относителната им тежест, методика за определяне на комплексната оценка 

на офертите и класиране на участниците във вътрешен конкурентен подбор за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-

112 МSN 3188 по рамково споразумение“  
1. Оценяването на офертите на изпълнителите на обществената поръчка, с които е 

сключено рамковото споразумение, ще се извършва за всеки конкретен случай на 

техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, 

спомагателна силова установка APU 131-9A въз основа на следните показатели и тежест 

при определяне комплексната оценка на офертата въз основа на критерия „оптимално 

съотношение качество/цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки. 

2. Оценяването на офертите на изпълнителите на обществената поръчка, с които е 

сключено рамковото споразумение, ще се извършва въз основа на следните показатели: 

 

№ Наименование на показателите Тежест, 

% 

1. Цена за техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, 

МSN 3188 (Цn) 

 

60 

2. Цена за 1 човекочас работа (Цnч) 10 

     3. Гаранционен срок на техническото обслужване (Гn) 20 

3.1. Подпоказател към т.3: Гаранционен срок на техническо 

обслужване в летателни часа (Гn1) (ако е приложимо) 

60 

3.2. Подпоказател към т.3: Гаранционен срок на техническо 

обслужване в месеци експлоатация (Гn2) (ако е приложимо) 

40 

4. 

 

Срок за изпълнение на техническото обслужване (Pn)  10 

 

 Методът на оценка е чрез изчисляване на коефициенти, получени от отношението на 

икономически най-изгодната оферта, подадена от всички участници, към конкретната 

оферта на участника. Оценката на офертите ще се извършва чрез изчисляване на 

комплексна оценка, която представлява сбора от изчислените коефициенти по 

показателите в зависимост от определената им тежест. 

Показатели за оценка на ценовите оферти и начина за определяне на тежестта им в 

комплексната оценка на офертите: 

 

2.1.Цена на техническо обслужване с относителен дял (тежест) в комплексната 

оценка на офертата 60 %; 

 При предложена цена техническо обслужване коефициента на n - тия участник се 

изчислява по формулата: 

.

min

Цnp

Ц
Цn  , където: 

 Цn - коефициента на офертата от n-ия участник за предложената цена на техническо 

обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 3188;  



 

 Цmin – най-ниската предложена цена за техническо обслужване на самолет Airbus A-

319-112, МSN 3188 

Цпр. – предложената цена на техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 

3188 от конкретния кандидат. 

 

Максимална стойност на Цn = 1. 

 

Забележка: При предложени цени в различни валути (EUR или USD), за изчисляването 

на коефициентите по този показател стойността им се приравняват по курса на БНБ в 

лева към дата на разглеждане на ценовото предложение. 

 

 2.2. Цена за 1 човекочас работа: 

 

 При предложена цена за 1 човекочас  коефициента на n - тия участник се изчислява по 

формулата: 

 

 Цпч= Цпч min. 

   Цпч пр. 

 

 където: 

 Цnч - коефициента на офертата от n-ия участник за предложената цена за 1 човекочас 

работа;  

 Цпч min – най-ниската предложена цена цена за 1 човекочас работа в офертите на 

участниците; 

 

Цnч пр. – предложената цена за 1 човекочас работа от конкретния кандидат. 

 

Максимална стойност на Цnч = 1. 

 

Забележка: При предложени цени в различни валути (EUR или USD), за изчисляването 

на коефициентите по този показател стойността им се приравняват по курса на БНБ в 

лева към дата на разглеждане на ценовото предложение. 

 

 Важно!  

Предлаганата цена не може да бъде по- висока от цената, която е предложена при 

сключване на рамковото споразумение за 1 човекочас работа. 

 

2.3. Гаранционен срок на техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, 

МSN 3188 с относителен дял (тежест) в комплексната оценка на офертата 20 %. 

  

 Гаранционният срок на техническото обслужване се определя в летателни часове и 

месеци експлоатация (което настъпи по-рано), които участниците следва да посочат в 

своите оферти. 

 Коефициентът за гаранционния срок на техническо обслужване, отстраняване на 

откази и дефекти, модификации и извънпланови работи се изчислява по формулата: 

 

 Гn = 60 % Гn1 + 40 % Гn2, където: 

 

 Коефициентите 60% и 40 % са теглови коефициенти по показател № 3. 

 

 Гn - коефициента на офертата от n-ия участник за предложения гаранционен срок на 

техническо обслужване;  



 

 

Подпоказател № 1:  
 Гn1 - коефициента на офертата от n-ия участник за предложения гаранционен срок в 

летателни часа на техническо обслужване; 

 

  Подпоказател № 2:  
 Гn2 - коефициента на офертата от n-ия участник за предложения гаранционен срок в 

месеци експлоатация на техническо обслужване; 

При предложен гаранционен срок в летателни часове или месеци на експлоатация на 

техническо обслужване, коефициента на n-тия участник се изчислява по формулата: 

.1max

1
1

Г

Гпр
Гn      и    

.2max

2
2

Г

Гпр
Гn    където: 

 

 Гmax1 (или 2) – максималния гаранционен срок в летателни часа (или месеци 

експлоатация), предложен от участниците за конкретното техническо обслужване; 

 Гпр.1 (или 2) – предложения от участника гаранционен срок в летателни часа (или 

месеци експлоатация) за конкретното техническо обслужване. 

 

 Максимална стойност на Гn = 1. 

 

2.4. Срок за изпълнение на техническото обслужване с относителен дял 

(тежест) в комплексната оценка на офертата 20 %. 

При предложен срок в календарни дни за изпълнение на техническо обслужване, 

коефициента на n - тия участник се изчислява по формулата: 

           
.

min

Рпр

Р
Рn  , където: 

Рn - коефициента на офертата от n-ия участник за предложения срок на техническо 

обслужване; 

Рmin – най-малкия предложен срок за изпълнение на техническо обслужване; 

Рпр. – предложеният срок за изпълнение на техническо обслужване от конкретния 

участник. 

 

Максимална стойност на Рn = 1. 

 

 2.5.Комплексна оценка на офертата на всеки участник се изчислява по 

формулата: 

КОn = 60 % Цn + 10 % Цпч  +  20 % Гn + 10 % Рn 

Където: 

КОn – комплексна оценка на офертата; 

 Коефициентите 60%, 20 % и 10 % са теглови коефициенти. Те съответстват на 

определената тежест на важност на показателите, одобрени от Възложителя. 

 Класирането на участниците ще се извърши по максимална изчислена комплексна 

оценка, закръглена до 3тия знак след десетичната запетая. Максимална стойност на 

комплексната оценка – единица. При равна стойност на комплексната оценка на двама 

или повече участници се прилага чл. 58 ППЗОП. 

 

 

 

 

 


