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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00130
Поделение: Авиоотряд 28
Изходящ номер: ОП-02-4 от дата 14/02/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Авиоотряд 28
Адрес
Летище София
Град
Пощенски код
Страна
София
1540
България
Място/места за контакт
Телефон
Авиоотряд 28
02 9425031; 02 9459017; 0899
070279
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Диана Андонова. Румен Колев,
E-mail
Факс
avio28@avio28.com
02 9459201
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://avio28.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://avio28.com/page6.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на Кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за
консумация вид), безалкохолни напитки и консумативи за бордния
бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) в Авиоотряд 28 за
2013 г./2014 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
15131700
Осн. предмет
Доп. предмети

УНП: 72f13c36-c2ee-4b81-96a4-69d8f08c5d4a

Доп. код (когато е приложимо)

15243000
15330000
55321000
1

Партида: 00130

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

15980000
39222110
39222120

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Изпълнителят ще доставя кетъринг, безалкохолни напитки и
консумативи за бордния бюфет на 5 броя въздухоплавателните
средства (ВС). Номенклатурите и количеството ще се определят за
всеки полет на ВС в зависимост от броя на пътниците и
дестинацията на полета с предварителна заявка.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
България, София, Летище София, перонa на Авиоотряд 28

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците да имат валиден лиценз за оператор по наземно
обслужване на бордния бюфет на въздухоплавателно средство за
Летище София, издадено по реда на Закона за гражданското
въздухоплаване и Наредба № 20 от 24 ноември 2006 г. за
удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища,
летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване,
за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в
летищата;
2. Участникците да имат валиден сертификат “Система за
управление безопасността на храните ISO – 22000:2005”;
3. Срок за изпълнение на поръчката - 1 (една) година;
4. Други изисквания, посочени в Документацията за участие в
обществената поръчка, одобрена от Възложителя - виж
допълнителната информация.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Обща (сумарна) цена на 115 номенклатури за доставка на
хранителни продукти, безалкохолни напитки и консумативи,
съгласно приложения Списък - тежест 50 %;
2. Средно аритметична цена на цялостното обслужване за всяка
конкретна доставка на кетеринга на ВС - тежест 30 %;
3. Месечна цена за измиване и съхранение на посуда за
многократна употреба до 100 комплекта, собственост на Авиоотряд
28 - тежест 20 %.
Срок за получаване на офертите
Дата: 28/02/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 10:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Документацията за обществената поръчка се предлага безплатно и
може да бъде получена от профила на купувача на Авиоотряд 28 на
интернет адрес: http://www.avio28.com/page6.html
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 27/02/2013 дд/мм/гггг

УНП: 72f13c36-c2ee-4b81-96a4-69d8f08c5d4a
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