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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014– 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕНЕРГОРЕМОНТ-

КРЕСНА” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.. 

 

 

Образец на публична покана по чл. 51 от 

 ЗУСЕСИФ 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

№01/29.05.2020 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА“ АД 

Адрес: ул. ул. ПРОМИШЛЕНА № 8 

Град: Кресна Пощенски 

код: 2840 

 

Държава:България 

За контакти: Катя Тодорова 

Лице/а за контакт: 

Телефон: 07433 2354 

Електронна поща: er_kresna@abv.bg   

 

Факс: 

  

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

Х търговско дружество  

  юридическо лице с нестопанска цел 

 друго (моля, уточнете): 

 

 обществени услуги 

 околна среда 

 икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

 образование 

търговска дейност 

Х друго (моля, уточнете): 

24.52 Леене на стомана 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
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mailto:er_kresna@abv.bg


 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG16RFOP002-2.040-1400 

„Подобряване на производствения капацитет във фирма ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД ”, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

2 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в 

ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД“, със следните обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1. ДМА 1 -Лаборантен апарат (спектрометър) - 1 брой; 

Обособена позиция 2. Двуръкавен смесител за фурмовъчни смеси – 2 броя,  

 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство                       (б) Доставки                  Х 

 

(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

Х Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………........................

............................................ 

Категория услуга:№  

 

 

 

 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

код NUTS:      

Място на изпълнение на 

доставка: 

Гр. Кресна, офиса на 

Бенефициента  

код NUTS: BG 413  

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

код NUTS:      

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: ІІ.1.1) Обект на процедурата и място 

на изпълнение на доставката  

„Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в 

ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД“, със следните обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1. ДМА 1 -Лаборантен апарат (спектрометър) - 1 брой; 

Обособена позиция 2. Двуръкавен смесител за фурмовъчни смеси – 2 броя, 

 

Гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, предприятието на Бенефициента  

 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички 

обособени позиции, когато е приложимо) 
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Обособена позиция 1. ДМА 1 -Лаборантен апарат (спектрометър) - (CPV 38433210-

4)  

 

Обособена позиция 2. ДМА 2 - Двуръкавен смесител за фурмовъчни смеси - (CPV 

429964400-8) 

 

 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да Х  не  

 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

 

само за една обособена позиция 

 

 

за една или повече 

обособени позиции 

Х 

за всички обособени 

позиции 

 
 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в 

ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД, включващо следните обособени позиции: 

 

1/ Обособена позиция 1: ДМА 1 -Лаборантен апарат (спектрометър) - 1 брой; 

Обща стойност на Обособена позиция 1 - 47 576.00 лева (без ДДС). 

 

2/ Обособена позиция 2: ДМА 2 - Двуръкавен смесител за фурмовъчни смеси - 

2 броя; 

Обща стойност на Обособена позиция 2 - 209 850.00 лева (без ДДС). 

 

Обща стойност на цялата процедурата 257 426.00 лева без ДДС. 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение (в календарни дни), както следва за всяка обособена позиция: 

➢ За Обособена позиция 1: Срок за изпълнение според предложеното в 

офетата (от получаване на възлагателното писмо от страна на Изпълнителя), 

но не по-късно от крайният срок за изпълнение на Договора за 

безвъзмездна помощ – 21.01.2021 г. 

 

➢ За Обособена позиция 2: Срок за изпълнение според предложеното в 

офетата (от получаване на възлагателното писмо от страна на Изпълнителя), 

но не по-късно от крайният срок за изпълнение на Договора за 

безвъзмездна помощ – 21.01.2021 г. 
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции - НЕПРИЛОЖИМО 

 

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 

________________________________________________________________________ 

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат 

Предлаганите от кандидатите оферти да са с посочени цени без ДДС и при доставка 

до адреса на Възложителя, монтаж и въвеждане в експлоатация. Предлаганата от 

кандидатите цена в техните оферти се определя като окончателна. 

Заплащането се извършва само по банков път, след доставка и въвеждане в 

експлоатация на лаборантен апарат (спектрометър) и двуръкавени смесители за 

фурмовъчни смеси, подписване на приемо-предавателен протокол и издадена от 

страна на изпълнителя данъчна фактура, съдържаща текст, че направеното плащане 

е разход съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-

2.040-1400-C01. 

Разпределението на плащанията като авансови и/или финални се определят във 

всеки договор за изпълнение. 

Начините на плащане ще бъдат извършени, съгласно условия, разписани в проекта 

на договор по настоящата процедура, а именно: 

 

За обособена позиция 1: 
*Авансово плащане в размер на 50 % (педесет на сто) от цената на Активите в 

срок от 10 работни дни след получаване на възлагателното писмо и издадена 

фактура; 

*Междинно плащане в размер на 40 % (четиридесет на сто) от цената на 

Активите в срок от 10 работни дни при авизо за доставка и издадена фактура.  
*Финално плащане в размер на 10 % (десет на сто) от цената на Активите в срок 

от 10 работни дни след извършената и приета доставка на Активите, инсталация, 

подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 

 

     За обособена позиция 2: 
*Авансово плащане в размер на 50 % (педесет на сто) от цената на Активите в 

срок от 10 работни дни след получаване на възлагателното писмо и издадена 

фактура; 

*Междинно плащане в размер на 40 % (четиридесет на сто) от цената на 

Активите в срок от 10 работни дни при авизо за доставка и издадена фактура.  
*Финално плащане в размер на 10 % (десет на сто) от цената на Активите в срок 

от 10 работни дни след извършената и приета доставка на Активите, инсталация, 

подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 

 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в 

http://www.eufunds.bg/
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хода на изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на 

процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни 

промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на 

договора:  Допустимо е изменение на срокът за изпълнение на договора, при 

положнеие, че настъпи изменение в срока на изпълнение на проекта.  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да Х   не  

Ако да, опишете ги: 

 

• Офертата се подава в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 2020. Оферти, които не са 

представени чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 2020, не се разглеждат и не се оценяват.  

• Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения 

срок за подаване на оферти.  

• Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, 

не се разглеждат и не се оценяват.  

• Кандидатът има право да представи само една оферта за пълния обем на 

процедурата.  

• Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 

друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.  

• Когато по обективни причини кандидат не е в състояние да представи 

поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето 

икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, 

който Възложителят приеме за подходящ.  

• Отстраняването от участие в процедурата на кандидатите се извършва 

съгласно чл.8, ал.3 от ПМС 160/ 01.07.2016 г.  

 

В случай, че бъде определен за изпълнител, кандидатът следва да представи 

към момента на подписване на договора доказателства за декларираните 

обстоятелства, включително оригинали или нотариално заверени копия на 

следните документи:  

• Свидетелства за съдимост, издадени от компетентен съд не по-рано от 6 

месеца преди датата на сключване на договора, на лицата, както следва:  

1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;  

2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници;  

3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за 

лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 

244, ал. 1 от Търговския закон;  

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския 

закон;  

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;  

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 
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клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в 

която клонът е регистриран;  

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл.27, ал.1 от Закона за 

кооперациите;  

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл.30, ал.1 от Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 

30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;  

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал.1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел;  

11. за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 

чиято представителна власт е включена територията на Република България;  

• Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен 

съд/ орган не по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на договора;  

• Удостоверение от съответния съд/ орган, че кандидатът не е обявен в 

несъстоятелност или не е в производство по несъстоятелност, или в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е 

преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е 

чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от 

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на 

договора;  

• Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 

труда" за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 (установено 

с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение 

на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен;) и по чл. 56, ал. 

1, т. 4 ( заплащане изцяло на дължимо вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или 

чл. 245 от Кодекса на труда.)от Закона за обществените поръчки (ЗОП);  

• Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалището на възложителя и на кандидата за липса на задължения за данъци 

и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.  

Забележка: Възложителят няма да изисква представянето на документи, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията, или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 

Възложителя по служебен път.  

- При участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с изискванията по ал. 1, чл. 12 от ПМС 160 се доказва за 

всяко от лицата, включени в обединението участник.  
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-  Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, 

изискванията на ал. 6 и 7, чл. 12 от ПМС 160 се прилагат и за 

подизпълнителите.  

- Когато кандидатът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

следва да представи съответния документ, издаден от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е 

установен.  

 

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, кандидатът представя декларация, ако такава декларация има 

правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, кандидатът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.  

 

*Всички упоменати по-горе условия си отнасят за двете обособени позиции по 

настоящата процедура. 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 

 

 

 
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато 

е физическо лице - документ за самоличност - оригинал за Декларацията/копие, 

заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала” за 

Удостоверение за актуално състояние или документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

3. Други документи (ако е приложимо): 

− В случай че кандидата е Обединение, кандидатите следва да представят документ  

в които задължително се посочва представляващият Обединението, като 

документа е необходимо да бъде подписан от всички лица в Обединението;  
− В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат 

аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната 

страна - оригинал или заверено (с подпис, печат и „Вярно с оригинала") копие, 

придружено с превод на български език. 

− Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, 

които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – 

оригинал или заверено от кандидата копие с подпис, печат и думите „Вярно с 

оригинала“.  

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG16RFOP002-2.040-1400 

„Подобряване на производствения капацитет във фирма ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД ”, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

8 

 
При участие на обединения, които не са юридически лица, декларацията по т. 2 се 

представя за всяко от лицата, включени в обединението участник.  

Когато кандидатите са юридически лица, изискванията по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 

№ 160/01.07.2016 г. се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да 

представляват кандидата.  

Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията се 

прилагат и за подизпълнителите.  

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на 

посочените изискуеми официални документи от съответната страна – оригинал или 

заверено от кандидата копие, придружено с превод на български език от заклет 

преводач. 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация 

 

За обособена позиция 1 и 2: 

 

1. Отчети за приходите и разходите 

за последните за три приключили 

финансови години (2017, 2018 и 2019 г.) 

или в зависимост от датата на която е 

учреден или започнал дейността си – 

копия, заверени от кандидата с подпис, 

печат и текст „Вярно с оригинала”. 

 

Когато кандидатът в процедурата е 

физическо лице, следва да представи 

еквивалентни на документите по т. 1, от 

които да е видно спазването на 

минималните изисквания за 

икономически и финансови 

възможности. 

 

Такива документи могат да бъдат: 

годишна данъчна декларация по чл. 50 

от ЗДДФЛ за последните 3 приключили 

финансови години или в зависимост от 

датата на която кандидатът е започнал 

дейността си, придружена със 

съответните приложения; служебни 

бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, 

годишен отчет за дейността на 

нефинансовите предприятия, 

несъставящи баланс (ЕТ) за последните 

3 /три/ приключени финансови години 

(2017, 2018 и 2019 г.) или в зависимост 

от датата на която кандидатът е 

регистриран или започнал дейността си 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

За обособена позиция 1: 

 

Общ оборот на кандидата за последните 

3 /три/ приключени финансови години 

(2017, 2018 и 2019 г.) или в зависимост 

от датата на която е учреден или 

започнал дейността си, трябва да бъде - 

95 152 лв. /деветесет и пет хиляди, сто 

педесет и два/ лева. 

 

За обособена позиция 2:  

 

Общ оборот на кандидата за последните 

3 /три/ приключени финансови години 

(2017, 2018 и 2019 г.) или в зависимост 

от датата на която е учреден или 

започнал дейността си, трябва да бъде - 

419 700 лв. /четиристотин и деветнадесет 

хиляди и седем стотин/ лева. 

 

За обособена позиция 1 и 2: 

 

Кандидатът следва да има общ годишен 

оборот за двете обособени позиции, за 

последните 3 /три/ приключени 

финансови години (2017, 2018 и 2019 г.) 

в зависимост от датата, на която е 

учреден или е започнал дейността си в 

размер на 419 700 лв. /четиристотин и 

деветнадесет хиляди и седем стотин/ 

лева. 

 

*В случай, че кандидатът е 
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– копия, заверени от кандидата с 

подпис, печат и текст „Вярно с 

оригинала”; 

* Когато кандидатът е обединение от 

физически и/или юридически лица, 

документите по т. 1 се представят за 

всеки от членовете на обединението, с 

които се доказва минималното 

изискване. 

** В случай, че кандидатът е 

чуждестранно юридическо или 

физическо лице, се прилагат аналогични 

на посочените изискуеми официални 

документи от съответната страна – 

оригинал или копия, заверени от 

кандидата с подпис, печат и текст 

„Вярно с оригинала”, придружени с 

превод на български език. 

обединение, състоящо се от 

юридически и/или физически лица, 

минималните изисквания се отнасят 

за обединението като цяло. 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС 

№ 160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми документи и информация 

 

 

За обособена позиция 1: 

 

1. Списък на извършени сходни 

доставки* за последните 3 години или 

в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или започнал 

дейността си (Образец № 1 – Списък за 

сходни доставки); 

 

*Под „сходни доставки“ ще се счита 

„доставка на лаборантни апарати 

(спектрометъри) и/или еквивалент“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Референции / Препоръки за добро 

изпълнение от възложители и клиенти, 

кореспондиращи с посочените в 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

За обособена позиция 1: 

 

1. Кандидатът трябва да е изпълнил 

през последните 3 години (преди 

датата на подаване на офертите) или в 

зависимост от датата на която е 

учреден или започнал дейността си, 

не по-малко от 3 доставки на лаборантни 

апарати (спектрометъри), сходни* на 

обособената позиция, за която 

кандидатства.  

 

*Забележка: Под „сходни доставки“ 

ще се считат договори за доставки на 

лаборантни апарати 

(спектрометъри), като този – обект 

на настоящата процедура или 

работещи със същата технология и с 

близки функционални и технически 

параметри. 

 

2.Кандидатът следва да разполага с 

минимум 3 /три/ референции за 

извършени доставки от списъка по т.1. 
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Списъка на извършени сходни 

доставки* – копия, заверени от 

кандидата с подпис, печат и текст 

„Вярно с оригинала”; 

 

** Когато кандидатът е обединение 

от физически и/или юридически лица, 

документите по т. 1 и 2 се 

представят за членовете на 

обединението, с които се доказва 

минималното изискване. 

 

За обособена позиция 2: 

 

1. Списък на извършени сходни 

доставки* за последните 3 години или 

в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или започнал 

дейността си (Образец № 1 – Списък за 

сходни доставки); 

 

*Под „сходни доставки“ ще се счита 

„доставката на смесители за 

фурмовъчни смеси и/или еквивалент“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Референции / Препоръки за добро 

изпълнение от възложители и клиенти, 

кореспондиращи с посочените в 

Списъка на извършени сходни 

доставки* – копия, заверени от 

кандидата с подпис, печат и текст 

„Вярно с оригинала”; 

 

 

** Когато кандидатът е обединение 

от физически и/или юридически лица, 

документите по т. 1 и 2 се 

представят за членовете на 

обединението, с които се доказва 

минималното изискване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За обособена позиция 2: 

 

1. Кандидатът трябва да е изпълнил 

през последните 3 години (преди 

датата на подаване на офертите) или в 

зависимост от датата на която е 

учреден или започнал дейността си, 

не по-малко от 3 доставки на смесители 

за фурмовъчни смеси, сходни* на 

обособената позиция, за която 

кандидатства.  

 

*Забележка: Под „сходни доставки“ 

ще се считат договори за доставки на 

смесители за фурмовъчни смеси, като 

тези – обект на настоящата 

процедура или работещи със същата 

технология и с близки функционални и 

технически 

параметри. 

 

2.Кандидатът следва да разполага с 

минимум 3 /три/ референции за 

извършени доставки от списъка по т.1. 
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                                              

 

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл                             

 

оптимално съотношение качество – цена              Х 

 

Х показатели, посочени в Методиката за оценка 

 

За обособена позиция 1 и 2  

Показатели 

 

1. Предложена 

цена; 

2. Гаранционен 

срок* - в 

календарни 

месеци 

4. Условия на 

гаранционен 

сервиз**; 

Тежест 

 

40 % (0,40) 

 

 

30 % (0,30) 

 

 

 

30 % (0,30) 

  

* Гаранционен срок: Предложен гаранционен срок под 12 календарни месеца, ще се счита 

за нереален, а получени оферти няма да бъдат разглеждани и оценявани. 

Предложен гаранционен срок над 36 календарни месеца, ще се считат за нереалистични, 

получени оферти няма да бъдат разглеждани и оценявани. 

** Условия на гаранционен сервиз: Кандидатите ще получат точки, съгласно скалата 

за оценка, в случай че оферират срокове, които попадат в посочените граници за минимум 

и максимум. За срокове извън тях, кандидата ще получи по 0 точки 

1. Време за реакция (в часове) 

/минимум 1 час – максимум 48 часа/; 

2. Време за отстраняване на повредата (в дни) 

/минимум 1 ден – максимум 15 дни/; 

 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

(АДБФП) № BG16RFOP002-2.040-1400-C01от дата 21.02.2020г. 
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ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 05/06./2020 г.  (дд/мм/гггг)                   

 

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) 

 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на Единния информационен портал на 

Структурните фондове на ЕС  

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

в дни: 60 (шесдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти  

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 09/06/2020 г. (дд/мм/гггг)  

Час:  10:30 ч. 

Място (когато е приложимо): гр. Кресна, 2840 ул. ПРОМИШЛЕНА № 8                  

 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата 

публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на 

оферти; 

3. Обединенията на физически и/или юридически лица също са допустими участници в 

процедурите за определяне на изпълнител, съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. В тази 

връзка от кандидатите се изисква договорът за обединение или документ, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 

Документите по т.1 и 2 се представят за всяко лице от обединението. 

 

* В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо или физическо лице следва да 

приложи аналогични на посочените официални документи и удостоверения от 

съответната държава – копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с 

оригинала”. 

Всички упоменати по-горе документи следва да бъдат представени на български език за 

кандидатите от България, а за чуждестранни физически или юридически лица – с превод 

на български език. 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.bg/
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Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка,  

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

 

За обособени позиции 1 и 2: 

 

1. Отчети за приходите и разходите за последните за 3 /три/ приключили финансови години 

(2017, 2018 и 2019 г.) или в зависимост от датата на която е учреден или започнал дейността 

си – копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”. 

2. Когато кандидатът в процедурата е физическо лице, следва да представи еквивалентни на 

документите по т. 1, от които да е видно спазването на минималните изисквания за 

икономически и финансови възможности. 

 

Такива документи могат да бъдат: годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 

последните 3 приключили финансови години или в зависимост от датата на която 

кандидатът е започнал дейността си, придружена със съответните приложения; служебни 

бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, годишен отчет за дейността на нефинансовите 

предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за последните 3 приключени финансови години или в 

зависимост от датата на която кандидатът е регистриран или започнал дейността си – копия, 

заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”; 

* Когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, документите по т. 1 

и 2  се представят за всеки от членовете на обединението, с които се доказва минималното 

изискване. 

** В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо или физическо лице, се прилагат 

аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна – 

оригинал или копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”, 

придружени с превод на български език. 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени 

в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

 

 

 

За обособени позиции 1: 

 

1. Списък на извършени сходни доставки* за последните 3 години или в зависимост 

от датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си (Образец №1 – Списък 

за сходни доставки); 

*Под „сходни доставки“ ще се счита „доставка на лаборантни апарати 

(спектрометъри) и/или еквивалент“. 

 

2. Референции/Препоръки за добро изпълнение от възложители и клиенти, 

кореспондиращи с посочените в Списъка на извършени сходни доставки* – копия, заверени 

от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”; 

* Когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, 

документите по т. 1 и 2 се представят за членовете на обединението, с които се доказва 

минималното изискване 

 

За обособени позиции 2: 

http://www.eufunds.bg/
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1. Списък на извършени сходни доставки* за последните 3 години или в зависимост 

от датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си (Образец №1 – Списък 

за сходни доставки); 

*Под „сходни доставки“ ще се счита „доставка на смесители за фурмовъчни смеси 

и/или еквивалент“. 

 

2. Референции/Препоръки за добро изпълнение от възложители и клиенти, 

кореспондиращи с посочените в Списъка на извършени сходни доставки* – копия, заверени 

от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”; 

 

* Когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, 

документите по т. 1 и 2 се представят за членовете на обединението, с които се доказва 

минималното изискване 

 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 

2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

3. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите; 

4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

а) В случай, че офертата за участие в тръжната процедура се представя и подписва от 

лице, различно от управляващия кандидата по регистрация, се изисква нотариално 

заверено пълномощно, в което да бъде посочена правоспособността на лицето да 

подписва документи от името на законния представител; 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 

да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. 

2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 
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