Образец на публична покана по чл. 51 от
от ЗУСЕСИФ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: ЕТ „Деян Маджаров- Мадлок“
Адрес: ул. „Свети Димитър Басарбовски“ № 12
Град: Русе

Пощенски
код: 7000

Държава: България

За контакти:
Телефон: 082/821298
Лице/а за контакт: Деян Генов
Маджаров
Факс: 082/823888
Електронна поща:
office@madlock.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
www.madlock.net
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
X търговско дружество
моля, уточнете):
места за отдих и култура
циална закрила

Х друго (моля, уточнете):
31.09 Производство на други мебели

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който
съответства на конкретния предмет на вашата процедура)
(а) Строителство
Изграждане

(б) Доставки

(в) Услуги

Х Покупка
Лизинг

Проектиране и изпълнение
Покупка на изплащане

Рехабилитация,
реконструкция
Строително-монтажни
работи

(вж. приложение № 3 към
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за
Наем за машини и обществените поръчки)
оборудване
Комбинация от
изброените

Други (моля, пояснете)
……………........................
............................................
Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка:
________________________ Гр. Русе, „Свети
________________________ Димитър Басарбовски“
№ 12

Място на изпълнение на
услугата:
____________________
____________________

код NUTS: BG323
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: ЕТ „Деян Маджаров- Мадлок“ като
бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ провежда процедура с
Публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №118/20.05.2014г. за възлагане на
поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Тръбен лазер“, със
следните задължителни технически и функциунални характеристики:
- Възможност за лазерно рязане на кръгли тръби с диаметър от 12 до 120 mm;
- Възможност за лазерно рязане на квадратни профили със страна от 12 до 100 mm;
- Възможност за лазерно рязане на тръби правоъгълни и плоскоовални със сечение
вписано в окръжност с диаметър ≤ 140 mm и максимална разлика между страните
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100 mm;
- Обработване и рязане на тръби с максимална дължина 6500 mm;
- Лазерът да е подходящ за рязане на мека, легирана и неръждаема стомана, месинг и
мед;
- Номинална мощност на лазерния източник 1000 W;
- Автоматичен подавач за тръби;
- Патронник с хидравлично задвижващи се челюсти за контролирано застопоряване
на тръбата;
- Оптично устройство за идентифициране и ориентиране на заваръчния шев (кръгли,
квадратни, правоъгълни и плоски овални тръби);
- Софтуерен модул за автоматично използване на най-добрите параметри за
геометрия на всеки детайл и определяне последователността на операциите;
- Модул за визуализиране и симулиране на програмата за детайлите, с който се
проверява правилното местоположение на работите(операциите) и се оценява
почасовата производителност на отделната част.
Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:
-Наличие на фибро-лазерен източник с дължина на вълната 1,07 микрона.
-Възможност за изсмукване на изпаренията директно от тръбата, която се
обработва, през патронника.
-Наличие на софтуер за импортиране на 3 D файлове (IGES / STEP или еквивалент) и
за генериране на програмата на машината.
-Брой различни позиции за разтоварване на готовата продукция.
ІІ.1.3) Обособени позиции:
Х
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена позиция

за една или повече
обособени позиции

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 1 бр. Тръбен лазер
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) : 1 056 148.20 лева
или от ____________________ до _________________

ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци 06 или
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месеца от сключване на договора, но не по-късно от срока за изпълнение на
ДБФП
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
Неприложимо
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
1. Условия при образуване на предлаганата цена:
Предлаганата цена трябва да е без ДДС.
2. Условия и начин на плащане:
Плащането се извършва от Възложителя с банков превод по сметка на Изпълнителя
при следните условия:
1. Авансово плащане в размер на 30 (тридесет) % от стойността на договора,
платимо в срок от 7 календарни дни след подписване на договора.
2. Междинно плащане в размер на 65 (шестдесет и пет) % от стойността на
договора, платимо преди доставката, в срок от 7 календарни дни от получаване на
писмено уведомление от Изпълнителя за готовност за експедиция на
оборудването.
3. Балансово плащане в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, платимо
до 7 календарни дни след датата на подписване на финален приемо-предавателен
протокол (по образец на програмата) за доставка и въвеждане в експлоатация на
територията на Възложителя.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да Х
Ако да, опишете ги:
1. Доставчикът се задължава, съгласно чл. 1, ал. 2 на ПМС №118/20.05.2014г., да
извърши за своя сметка всички допълнителни дейности, свързани с транспорта,
монтажа, въвеждането в експлоатация на предвидения за закупуване ДМА, както
и с обучението на персонала за работа с оборудването.
2. Изискуем гаранционен срок – кандидатът трябва да е в състояние да предостави
минимум 12 месеца гаранционна поддръжка за всички активи, описани в т.II 1.2.
от Публичната покана, считано от датата на двустранното подписване на
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финален приемо-предавателен протокол по образец на програмата.
3. Оборудването следва да бъде придружено от:
3.1. Ръководство за експлоатация на оборудването или еквивалентен документ –
на хартиен или електронен носител
3.2. Технически паспорт на оборудването или еквивалентен документ – на
хартиен носител или електронен носител.
Документацията по т.3 е допустимо да бъде представена на български и/или на
английски език.
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;
В случай, че се представя Удостоверението за актуално състояние по т. 1, то
следва да е издадено не по-късно от 6 месеца от датата на представяне на
офертата.
За чуждестранните лица се представя съответен еквивалентен документ, издаден
от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен,
придружени с превод на български език.
2. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ
3. Други документи (ако е приложимо).
Изискуеми документи на етап подписване на договор са:
1.
Удостоверение от НАП, че кандидатът няма просрочени задължения,
издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на договора или
надлежно одобрен план за разсрочено плащане на задължения, в случай, че такива
съществуват - оригинал или нотариално заверено копие;
2.
Удостоверение от съответния съд, че кандидатът не е в процедура по
несъстоятелност и ликвидация, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на
сключване на договора - оригинал или нотариално заверено копие;
3.
Свидетелства за съдимост на лицата, представляващи юридическото лице,
издадени от компетентен съд не по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на
договора- оригинал или нотариално заверено копие;
4.
Удостоверение за липса на задължения към съответната община, издадено не
по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на договора - оригинал или
нотариално заверено копие.
5. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди
датата на сключване на договора - оригинал или нотариално заверено копие;
При условие, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър
(ЗТР), документ, удостоверяващ неговото актуално състояние, както и липсата
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на процедура по несъстоятелност и ликвидация не се изисква, ако посочи ЕИК
(Единен идентификационен код).
*В случай, че кандидатът е чуждестрано юридическо лице, то е длъжно да
представи документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства, водещи до
остраняване на кандидата, издадени от компетентен орган или извлечение от
съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен
орган от държавата, в която лицето е установено или регистрирано;
Когато в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи
или когато те не включват всички обстоятелства, водещи до отхвърляне на
кандидата, кандидатът представя клетвена декларация (ако такава декларация
има правно значение пред закона на държавата), в която е установен или
регистриран;
Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния
национален закон, кандидатът представя официално заявление, направено пред
съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален
или търговси орган в държавата, в която той е установен или регистриран.
Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод
на български език, извършен от заклет преводач.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2 от ПМС
118/2014)
Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Неприложимо
Неприложимо
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4 от ПМС
118/2014)
Изискуеми документи и информация
___________________________________
___________________________________
Списък на доставките, които са
еднакви или сходни с предмета на
поръчката,
изпълнени
през
последните 3 години, в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си,
включително стойностите, датите и
получателите,
придружен
от

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
___________________________________
___________________________________
Кандидатът следва да е изпълнил
общо за последните 3 години (преди
датата на подаване на офертите) в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 2
доставки, сходни с предмета на
процедурата.
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препоръки за добро изпълнение - в Под „сходен предмет“ следва да се
оригинал или копие, заверено с разбира: доставка на тръбен лазер.
„Вярно с оригинала“.
*
Препоръките
следва
да
кореспондират
със Списъка на
доставките, които са еднакви или
сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 години, в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си
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
Показатели
1. П1 Цена
2. П2
Технически
характерис
тики

Тежест
30%
60%

Показатели
4. ______________
5. ______________

Тежест
________________
________________
________________

3. П3
10%
Гаранционе
н срок
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор,
представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация
и технически възможности на кандидатите.)
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ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001-0673-C01/23.12.2016г
ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие спецификации и допълнителни документи
Не се предвижда закупуване на документацията за участие в процедурата.
______________________________________________________________________
ІV.2.3) Срок за подаване на оферти
Дата: 04/04/2016 (дд/мм/гггг)

Час: 11:00 ч.

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1 http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на
Република България

2 www.madlock.net- (интернет адреса на възложителя в случай

че има такъв)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
(дд/мм/гггг)
или
или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04/04/2016 (дд/мм/гггг)
Час:13:00
Място (когато е приложимо): гр. Русе, ул. Свети Димитър Басарбовски № 12, ЕТ
„Деян Маджаров- Мадлок“
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
(когато е приложимо) да Х
1. Представители на ДО/ УО;
2. Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители (след
представяне на нотариално заверени пълномощни) могат да присъстват при
отваряне на постъпилите пликове, проверяване на съответствието на офертите със
списъка на документите, съдържащи се в офертата и обявяване на предложената
цена от всеки кандидат. След това те ще бъдат поканени да напуснат заседанието
на оценителната комисия.
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Маджаров-Мадлок“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
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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 настоящия
пояснителен документ (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;
В случай, че се представя Удостоверението за актуално състояние по т. 1, то следва да
е издадено не по-късно от 6 месеца от датата на представяне на офертата.
За чуждестранните лица се представя съответен еквивалентен документ, издаден от
съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, придружени с
превод на български език.
2. Декларация по чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ – при подаване на оферти;
3. Други документи (ако е приложимо).
Изискуеми документи на етап подписване на договор:
1.
Удостоверение от НАП, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не порано от 6 месеца преди датата на сключване на договора или надлежно одобрен план за
разсрочено плащане на задължения, в случай, че такива съществуват - оригинал или
нотариално заверено копие;
2.
Удостоверение от съответния съд, че кандидатът не е в процедура по несъстоятелност
и ликвидация, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на договора оригинал или нотариално заверено копие;
3.
Свидетелства за съдимост на лицата, представляващи юридическото лице, издадени
от компетентен съд не по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на договора- оригинал
или нотариално заверено копие;
4.
Удостоверение за липса на задължения към съответната община, издадено не по-рано
от 6 месеца преди датата на сключване на договора - оригинал или нотариално заверено
копие.
5. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на
сключване на договора - оригинал или нотариално заверено копие;
При условие, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър (ЗТР),
документ, удостоверяващ неговото актуално състояние, както и липсата на процедура по
несъстоятелност и ликвидация не се изисква, ако посочи ЕИК (Единен идентификационен
код).
*В случай, че кандидатът е чуждестрано юридическо лице, то е длъжно да представи
документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства, водещи до остраняване на
кандидата (посочени по горе), издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен
регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която лицето е установено или регистрирано;
Когато в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или
когато те не включват всички обстоятелства, водещи до отхвърляне на кандидата,
кандидатът представя клетвена декларация (ако такава декларация има правно значение
пред закона на държавата), в която е установен или регистриран;
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Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон,
кандидатът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен
орган, нотариус или компетентен професионален или търговси орган в държавата, в която
той е установен или регистриран.
Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на
български език, извършен от заклет преводач.
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.):
Неприложимо
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата
по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени
през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение - в оригинал или копие, заверено с „Вярно с оригинала“.
* Препоръките следва да кореспондират със Списъка на доставките, които са еднакви или
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта;
2. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е
приложимо) – в оригинал; Неприложимо
3. 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);
4. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за
строителство); Неприложимо
5. Документи по т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите;
6. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от
организацията на работа на конкретния бенефициент). Неприложимо
7. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) Образец на договор за изпълнение на поръчката, подписан на всяка страница с
текста „Съгласен съм със съдържанието на договора“;
б) ...................................;
в) ....................................
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.
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Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на
искането.
2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република
България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на
такава
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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