Съдържание на документ

04.6.2015 г.

BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Авиоотряд 28, Летище София, За: Валерий Кадийски, Румен Колев, България 1540, София, Тел.: 02 9425040;
02 9425020; 02 9459017; 0899 070279, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 02 9459201
Място/места за контакт: Авиоотряд 28
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://avio28.com.
Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page6.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Изработка на шлангове от горивна, маслена, въздушна и хидравлична система на вертолет МИ-8ПС, заводски
№ 10319, опознавателен знак LZ – CAT на Авиоотряд 28

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
50212000

Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на хеликоптери

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Изработка на шлангове 59 бр. различни номенклатури и партидни номера от горивна, маслена, въздушна и
хидравлична система на вертолет МИ-8ПС, заводски № 10319, опознавателен знак LZ – CAT на Авиоотряд
28, посочени в приложението към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
България, София, Летище София, Авиоотряд 28

NUTS:
BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Изпълнителят трябва да поема задължение да изработи 59 бр. шлангове с годни за експлоатация
накрайници, предоставени от Авиоотряд 28, на вертолет МИ-8ПС, заводски № 10319, опознавателен знак LZ
– CAT, съгласно бюлетин № М2674-БЭ-АБ за вертолет МИ-8, относно ресурсите и сроковете на служба на
вертолет МИ-8 и неговите модификации, издаден от ОАО „МВЗ им. М.Л.Миля” (конструкторското бюро на
вертолет МИ-8) (бюлетина). 2. Видът на шланговете са посочени в списък на шланговете по номенклатури,
партидни номера и количество в приложението към поканата. 3. Срокът на служба на изработените шлангове
да бъде съгласно изискванията на бюлетин № М2674-БЭ-АБ за вертолет МИ-8, относно ресурсите и
сроковете на служба на вертолет МИ-8 и неговите модификации, издаден от ОАО „МВЗ им. М.Л.Миля”
(конструкторското бюро на вертолет МИ-8). 4. Изпълнителят следва да издаде необходимите сертификати за
изработените шлангове. 5. Изпълнителят трябва да има валиден лиценз за изпълнение на Капитално
възстановителни ремонти на вертолет Ми-8. Лицензът трябва да е издаден от компетентен орган на
държавата, в която е установен участника. 6. Други изисквания, посочени в приложението към публичната
покана за участие в обществената поръчка, одобрено от Възложителя - виж допълнителната информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042467&PHPSESSID=54b90481c8303fc3f4a6117f03bb7678&tab=&act=&header=&header=print
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
16/06/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Приложението към публичната покана за обществената поръчка се предлага безплатно и може да бъде
изтеглено от профила на купувача на Авиоотряд 28 на интернет адрес: http://www.avio28.com/page6.html; 2.
Дата, място и час на отваряне на офертите: 16.06.2015 г., 11.00 ч. в административната сграда на Авиоотряд
28. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване
на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
15/06/2015

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042467&PHPSESSID=54b90481c8303fc3f4a6117f03bb7678&tab=&act=&header=&header=print
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