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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270923-2017:TEXT:BG:HTML

България-София: Резервни части за хеликоптери
2017/S 132-270923

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Авиоотряд 28
129009105
Летище София
Място/места за контакт: Авиоотряд 28
На вниманието на: Валерий Кадийски; Румяна Янкова-Иванова
1540 София
България
Телефон:  +359 29425035
Адрес за електронна поща: avio28@avio28.com 
Факс:  +359 29459201
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган : http://avio28.com
Адрес на профила на купувача: www.avio28.com/page7.html
Електронен достъп до информация: www.avio28.com/page7.html

I.2) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката
II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката
Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с
регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 по рамково споразумение.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите: Република България, София 1540, Летище София, Авиоотряд 28.
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код NUTS BG411

II.1.3) Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Възложителят е сключил рамково споразумение за доставка/замяна и сертификация на компоненти,
агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А)
и редуктор ВР-8 с 1 изпълнител. Изпълнителят ще доставя/заменя и сертифицира компоненти, агрегати
и консумативи за период от 4 години 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.

II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)
34731700

II.1.6) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите

II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 19 500 EUR
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура
Открита

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. 1.Цена на доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети
МИ-8ПС(Т) с рег. LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (Цn). Тежест 50
2. 2. Гаранционен срок на предложените за доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и
консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с рег. LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (Гn).
Тежест 20
3. 2.1. Подп. към т.2: Гаранц. срок в летателни часа на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети
МИ-8ПС(Т) с рег. LZ-CAТ и LZ-CAN, дв. ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (Гn1). Тежест 60
4. 2.2. Подп. към т.2: Гаранционен срок в месеци експлоатация на на компоненти, агрегати и консумативи
за вертолети МИ-8ПС(Т) с рег.LZ-CAТ и LZ-CAN,дв.ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (Гn2). Тежест 40
5. Срок за изпълнение на доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи
за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 (Pn).
Тежест 30

IV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 208-368103 от 29.10.2014

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368103-2014:TEXT:BG:HTML
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Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 061-106173 от 27.3.2015
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 100-182342 от 27.5.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: МИ-31
Заглавие на обособената позиция: Доставка на акумулаторана батерия за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-
CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

7.4.2017

V.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1

V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане
на поръчката
„Иноксис 01“ ООД
ул. „Русалка“ № 12а, ет. 1, офис 1
1505 София
България
Адрес за електронна поща: inoxis@inoxis.bg 
Телефон:  +359 28430243
Интернет адрес: www.inoxis.bg
Факс:  +359 28468610

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката : 
Стойност: 19 500 EUR
Без да се включва ДДС

V.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

VI.2) Допълнителна информация:
Договорът е сключен въз основа на рамково споразумение № АТ-06-8/21.05.2105 г. с 1 изпълнител.

VI.3) Процедури по обжалване

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс:  +359 29807315

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106173-2015:TEXT:BG:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182342-2015:TEXT:BG:HTML
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VI.3.2) Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.
197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление:
11.7.2017


