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България-София: Строителни и монтажни работи на летища
2021/S 129-344048
Обявление за възложена концесия
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Строителство
Правно основание:
Директива 2014/23/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Албена Лазарова
Електронна поща: questions@concession-pdv.bg
Телефон: +359 29409-419
Факс: +359 29885149
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mtitc.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.concession-pdv.bg
I.4)

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

I.5)

Основна дейност
Друга дейност: транспорт, информационни технологии и съобщения

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

Наименование:
Възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“

II.1.2)

Основен CPV код
45235100 Строителни и монтажни работи на летища

II.1.3)

Вид на поръчка
Строителство

II.1.4)

Кратко описание:
Обектът на концесията е с определена концесионна територия в размер на 2 376 517 кв. м съгласно
площите на ПИ, посочени в издадените актове за публична държавна собственост, съответно 2 376 464

07/07/2021
S129
https://ted.europa.eu/TED

1/4

ОВ/S S129
07/07/2021
344048-2021-BG

2/4

кв. м съгласно площите на ПИ, посочени в издадените скици, подробно описан в документацията за
концесията и включващ:
1. поземлени имоти и сгради — публична държавна собственост;
2. съоръжения и прилежаща инфраструктура;
3. имоти и вещи — публична държавна собственост, представляващи сгради, съоръжения и системи на
визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), намиращи се на територията на
летище Пловдив;
4. сгради, съоръжения и оборудване, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на
негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени в концесионния договор.
С допълнително споразумение към концесионния договор като част от обекта на концесия могат да
бъдат включени и други имоти при определени условия съгласно документацията за концесията.
II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 132 342 696.00 EUR

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Тази концесия е разделена на обособени позиции: не

II.2)

Описание

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
63731000 Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж
63733000 Услуги по зареждане на самолети с гориво
63730000 Спомагателни услуги във въздушния транспорт
63100000 Услуги по обработка и складиране на товари

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:
Гражданско летище за обществено позлване Пловдив.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Предметът на концесията (концесия по чл. 10, ал. 1 от ЗК) включва:
1. Извършването на строителство, включително проектиране, строителни и монтажни работи и
дейности за реконструиране, преустройство, възстановяване и основен ремонт на съществуващ
строеж, както и извършването на текущи ремонти и дейности за поддържане на летище Пловдив в
експлоатационна годност, и свързаното с това право на концесионера да експлоатира строежа при
поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходите от
услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършване на друга търговска дейност с него; видът на
строежите и сроковете за тяхното осъществяване са съгласно Програмата за развитие и управление на
обекта на концесията и Инвестиционната програма от офертата на концесионера.
2. Предоставянето на услуги, свързани с управлението, поддържането и експлоатацията на летище
Пловдив, включително летищни услуги, при осигуряване на непрекъснатост и ниво на качеството на
услугите, и поемане на оперативния риск, срещу правото на експлоатация на тези услуги, включително
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правото на получаване на приходите от извършването на услугите и на други стопански дейности с
обекта на концесията.
3. Правото на експлоатация, управление и поддържане включва правото на концесионера да:
3.1. извършва дейностите на летищен оператор на летището съгласно действащата нормативна уредба и
този договор;
3.2. извършва дейности на оператор по наземно обслужване съгласно действащата нормативна уредба и
този договор;
3.3. осъществява всички функции (дейностите) на летищна администрация съгласно действащата
нормативна уредба и този договор;
3.4. извършва стопански дейности, които включват осигуряването на всяка търговска или друга дейност,
съоръжения или услуги, извън определените по т. 3.1—3.3, които са съвместими с предназначението на
обекта на концесията.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Концесията е възложена въз основа на критериите, описани по-долу:
• Критерий: Процедурата е прекрати поради липса на подадени заявления и оферти в регламентирания
срок.

II.2.7)

Срок на концесията
Продължителност в месеци: 420

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
Процедурата за определяне на концесионер е открита. Обявлението е одобрено с решение № РК-1 от
28.02.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство е прекратена
с Решение № РК-7/29.06.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.

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

Вид процедура
Процедура по възлагане с предварително публикуване на обявление за концесия

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.1.11) Основни характеристики на процедурата по възлагане:
IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 045-107466

Раздел V: Възлагане на концесия
Наименование:
Възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“
Възложена е концесия/обособена позиция: не
V.1)

Информация относно невъзлагане
Концесията/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
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Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
1. Информацията във връзка с концесията е публично достъпна, без ограничения, освен информацията,
която има чувствителен характер и изрично е определена като такава в документацията за концесията,
въпреки това достъп до тази информация е осигурен, но е възможен само чрез преглед на място във
физическата секция в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2. Условията за участие включително и за подизпълнителите и условията за осъществяване на
концесията са подробно описани в документацията за концесията.
3. Прогнозна цена за видове такси в EUR, описани в документацията:
— кацане на въздухоплавателните средства — за ВС с макс. излетно тегло над 5,7 т, изпълняващо
пътнически или смесени полети — 5 EUR за тон,
— паркиране — не се дължи за първите 3 часа за пътнически и за първите 6 часа за карго превози. След
тези периоди таксата се определя като 20 % от стойността на такса кацане за всеки започнати 24 часа,
— пътници — 6 EUR/заминаващ пътник (деца до 2 години не заплащат пътническа такса),
— сигурност — 1,5 EUR/заминаващ пътник; 1 EUR на тон максимално излетно тегло на ВС, извършващо
полети за превоз само на товари,
— шум (екологична) — 0,15 EUR на тон максимално излетно тегло за всички видове ВС.
4. Прогнозният общ срок на всички допустими удължавания на срока на концесията е 140 месеца.
5. Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект
„Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“ е прекратена с Решение № РК-7/28.06.2021 г. на
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрено с Решение № 460 от
18.06.2021 г. на Министерския съвет на Република България.
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 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На обжалване подлежи всяко решение на концедента по процедурата за определяне на концесионер
при условията и по реда на глава 6 (чл. 156—177) от Закона за концесиите, като срокът за обжалване
е 10 дни от настъпване на съответното събитие, както е посочено в чл. 157, ал. 1 от ЗК. Не подлежат
на самостоятелно обжалване решенията на комисията за отстраняване на участник по чл. 99, ал. 1 от
Закона за концесиите и за недопускане до оценяване на оферта на участник по чл. 102, ал. 4 от ЗК.
Тези решения се обжалват заедно с решението на концедента за определяне на концесионер или с
решението за прекратяване на процедурата.

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/07/2021
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