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България-София: Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери
2020/S 100-242040
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Услуги
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: Авиоотряд 28
Национален регистрационен номер: 129009105
Пощенски адрес: летище София
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1540
Държава: България
Лице за контакт: Румяна Янкова
Електронна поща: avio28@avio28.com
Телефон: +359 29425035
Факс: +359 29459201
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://avio28.com/
Адрес на профила на купувача: https://www.avio28.com/pk/con-choice
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5)

Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 3188 по рамково споразумение

II.1.2)

Основен CPV код
50211000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
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Настоящата процедура има за цел сключване на рамково споразумение, чрез което да се осигури
техническо обслужване на 1 бр. 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.
Срокът на рамковото споразумение е 48 месеца.
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 17 052.00 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

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:
Възложителят е сключил рамково споразумение № АТ-04-1/-6.04.20 г. 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 е сключено с 1 изпълнител
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 извършва и допълнителни работи, които са обективно неизвестни
към момента на възлагане на конкретната поръчка, но са необходими за техническата изправност и
безопасност на въздухоплавателното средство. Въз основа на РС е сключен договор № АТ-04-2/14.05.20
с предмет „Извършване на ADS-B OUT модификация на самолет Airbus A-319-112 LZ-AOB МSN 3188 и
допълнителни работи“.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок на техн.обслужване с подпоказатели / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Подп. 1 „Гаранционен срок в летателни часа“ / Тежест: 60
Критерий за качество - Име: Подп. 2 „Гаранционен срок в месеци експлоатация“ / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на техн. обслужване / Тежест: 10
Цена - Тежест: 70

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
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Открита процедура
IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

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
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 020-044355

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: АТ-04-2
Наименование:
Извършване на ADS-B OUT модификация на самолет Airbus A-319-112 LZ-AOB МSN 3188 и
допълнителни работи при условията на рамково споразумение № АТ-04-1/6.04/2020 г.
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
14/05/2020

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Луфтханза Техник София“ ООД
Национален регистрационен номер: 175382604
Пощенски адрес: летище София
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1540
Държава: България
Електронна поща: nikolay-bogdanov.georgiev@lht.dlh.de
Телефон: +359 24601684
Факс: +359 24601266
Интернет адрес: www.lufthansa.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
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Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 17 052.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 052.00 BGN
V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
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. 7 от ЗОП.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpcadmin@cpc.bg

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/05/2020
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