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: СКИТИЯ 1 ГТ ЕООД
Адрес: гр.Генерал Тошево, обл.Добричка, ул. „Христо Минчев” 19
Град: Генерал Тошево

Пощенски
код: 9500

Държава: България

За контакти:
Телефон: 0889 217 400
Лице/а
за
контакт:
Николай
Николов
Факс:
Електронна поща: skitia@abv.bg
Интернет адрес:www.skitia.com
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
търговско дружество
моля, уточнете):
места за отдих и култура
закрила

друго (моля, уточнете):
Производствена дейност
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

(б)Доставки

(в) Услуги
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Изграждане

Покупка
Лизинг

Проектиране и изпълнение
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
Покупка на изплащане

Комбинация от
изброените

Други (моля, пояснете)
……………........................
............................................
Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка:
услугата:
________________________ гр.Генерал
Тошево, ____________________
________________________ обл.Добричка,
ул. ____________________
„Христо Минчев” 19
код NUTS: BG332
код
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на производствени машини за СКИТИЯ 1 ГТ ЕООД” с три
обособени позиции:
Обособена позиция №1: Механична ексцентър преса до 25т. и Механична ексцентър
преса до 63т.
Обособена позиция №2: Хидравличен абкант
Обособена позиция №3: Електромеханична гилотина
във връзка с изпълнение на Проект „BG16RFOP002-2.001-1046-С01 Модернизиране
на производствения процес, повишаване на производствения капацитет и
експортния потенциал на „СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД чрез закупуване на ново
оборудване”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския фонд за
регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020.
ІІ.1.3) Обособени позиции: да
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
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Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
Обособена позиция №1: Механична ексцентър преса до 25т. – 1 бр. и Механична
ексцентър преса до 63т. - 1 бр.
Обособена позиция №2: Хидравличен абкант – 1 бр.
Обособена позиция №3: Електромеханична гилотина – 1 бр.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри):
по Обособена позиция №1: 89 056,76 лв
по Обособена позиция №2: 17 498,81 лв
по Обособена позиция №3: 29 819,00 лв
или от ____________________ до ________________
Обща прогнозна стойност на процедурата без ДДС: 136 374,57 лв
ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци

или

Най-много 6 месеца (от сключване на договора), но не по-късно от срока за
изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ.

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 3 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
Цената, предложена от кандидатите в офертата, се определя за окончателна без ДДС и
включва всички разходи за организиране и изпълнение на дейността: доставка, монтаж,
първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване.
Разплащането ще се извършва:
- до 40 % авансово плащане от стойността на договора за доставка до 20
(двадесет) дни от сключване на договора за доставка и представяне на фактура от
изпълнителя за съответната стойност.
- остатъчно плащане от стойността на договора за доставка до 1 (един) месец от
датата на приемане на оборудването на части, след пускане на машината в
експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол.
Всички плащания се извършват по банков път, след представяне на надлежно
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оформена фактура.
Издадените от изпълнителя фактури следва да съдържат информация, че
плащането се извършва за доставка по договор № BG16RFOP002-2.001-1046С01 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да
Ако да, опишете ги:
1. Изисквания към машините – нови и неупотребявани. При доставка на
машините, Бенефициентът ги тества със собствена апаратура.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако машините
не отговарят на тези изисквания;
2. Изисквания към гаранционната поддръжка – минимален гаранционен
срок – 1 година;
3. Изискания към документацията, съпровождаща офертата – да бъде
приложена техническа спецификация и съответните придружителни
документи за машините – технически характеристики на производителя
за машините;
4. Изисквания към документацията при доставка – при доставка на
машините, изпълнителят следва да ги окомплектова с техническата
документация и ръководство за експлоатация за български език.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Правен статус
В процедурата имат право да участват всички заинтересовани лица. Оферта може да
подава всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и
техни обединения.
Изискуеми документи:
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1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а
когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ
3. Други документи (ако е приложимо)
Изисквания към документите:
- В случай че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилага
декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ – оригинал, придружен с превод на
съответния език;
- Ако кандидатът е обединение, представляващо съвместно дружество или
консорциум от две или повече лица, офертата трябва да бъде една и да бъде
подписана от всички лица, за да бъдат обвързани солидарно от нея, в случай
на последващ договор. Лицата трябва да определят едно от тях като водещ
партньор и да го упълномощят да обвързва съвместното дружество и/или
консорциума. Офертата може да бъде подписана и от един представител на
съвместното дружество, но ако той е упълномощен с изрично писмено
пълномощно от членовете на съвместното дружество и/или консорциума. В
случай, че съвместното дружество или консорциума бъде обвързан с
Бенефициента чрез последващ договор, съставът му не може да бъде
променян без предварителното писмено съгласие на Бенефициента.
Офертата и всички приложения към нея се подписват от представляващия
кандидата по търговската му регистрация или от упълномощено от него
лице, с нотариално заверено за целта пълномощно, в което е посочено, че
упълномощеното лице има право да подписва оферта от името на кандидата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2)
Изискуеми документи и информация
1. Счетоводна справка с информация за
оборота (нетни приходи от продажби)
през последните три години, в зависимост
от датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си.

Минимални изисквания (когато е
приложимо)
1.Общият оборот (нетни приходи от
продажби) за последните три години, в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, да е равен или да е поголям от прогнозната стойност на
обособената позиция, за която се
кандидатства.
Когато участникът е обединение, Когато участникът е обединение,
необходимите документи се предствят необходимите документи се предствят
за обединението като цяло
за обединението като цяло
ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4)
Изискуеми документи и информация
1. Списък на доставките, които са сходни
с предмета на поръчката, изпълнени през
последните 3 години, в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или
е започнал дейността си, придружен от
поне 2 бр. референции, препоръки,
удостоверения или друг еквивалентен
документ, за обособената позиция, за
която се кандидатства.

Минимални изисквания (когато е
приложимо)
1.Кандидатът и/или ръководните му
служители следва да докажат, че имат
опит и са участвали в изпълнението на
поне 2 поръчки с дейности, сходни с
предмета на процедурата (за обособената
позиция, за която се кандидатства).
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Под дейности, сходни с предмета на
настоящата процедура се разбират:
За обособена позиция №1:
Доставка и/или монтаж и въвеждане в
експлоатация на Механична ексцентър
преса до 25т. и Механична ексцентър
преса до 63т.
За обособена позиция №2:
Доставка и/или монтаж и въвеждане в
експлоатация на Хидравличен абкант;
За обособена позиция №3:
Доставка и/или монтаж и въвеждане в
експлоатация
на
Електромеханична
гилотина

Под дейности, сходни с предмета на
настоящата процедура се разбират:
За обособена позиция №1:
Доставка и/или монтаж и въвеждане в
експлоатация на Механична ексцентър
преса до 25т. и Механична ексцентър
преса до 63т.
За обособена позиция №2:
Доставка и/или монтаж и въвеждане в
експлоатация на Хидравличен абкант;
За обособена позиция №3:
Доставка и/или монтаж и въвеждане в
експлоатация
на
Електромеханична
гилотина

Когато участникът е обединение,
необходимите
документи
се Когато участникът е обединение,
представят за обединението като цяло. необходимите документи се представят
за обединението като цяло.
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за
целия жизнен цикъл
оптимално съотношение качество – цена
показатели, посочени в Методиката за оценка
Показатели
(за
четирите
обособени
позиции)
1. Срок за доставка
2. Ценово предложение
3. Гаранционен срок

Тежест

20%
35%
45%

Показатели
4. ______________
5. ______________
5. ______________

Тежест
________________
________________
________________

(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.)

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
6

7

BG16RFOP002-2.001-1046-С01
ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие спецификации и допълнителни документи
Поканата и документацията за участие могат да бъдат получени по следните начини:
1/ чрез предоставянето им на ръка: всеки работен ден от 10.00 - 16.00 часа в офиса на
„СКИТИЯ ГТ 1” ЕООД на адрес: гр.Генерал Тошево, обл.Добричка, ул. „Христо Минчев” 19;
2/ чрез изпращане по електронна поща.
3/чрез изпращане по пощата, когато запитващото лице е превело на бенефициента стойността
на пощенските разходи,
4/ чрез изпращане по факс.
ІV.2.3) Срок за подаване на оферти
Дата: 06.06.2016г.

Час: 16.00 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 (§ 4Г от
Заключителните разпоредби)
2.

http://www.skitia.com /

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
До 90 дни от крайния срок за получаване на оферти
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.06.2016 г.
Час: 11.00ч.
Място: офис на СКИТИЯ ГТ 1 ЕООД,
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
да
не
 Членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите;
 Представител на УО и кандидатите в процедурата или техни упълномощени
лица;
 Кандидатите в процедурата или техни упълномощени лица могат да присъстват
при отваряне на пликовете по реда на постъпването им, проверяване
съответствието на офертите със списъка по чл.14, ал.1 от ПМС 118/20.05.2014г и
обявяването на предложената цена от всеки кандидат. След отварянето на
пликовете и обявяване на цената кандидатите в процедурата или упълномощени
представители трябва да напуснат.

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
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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;
2. Декларация по чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ – при подаване на оферти;
3. Други документи (ако е приложимо).
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.):
Счетоводна справка с информация за оборота (нетни приходи от продажби) през последните
три години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността
си.
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 сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, придружен от поне 2 бр. референции, препоръки, удостоверения или друг
еквивалентен документ, за обособената позиция, за която се кандидатства.
Под дейности, сходни с предмета на настоящата процедура се разбират:
За обособена позиция №1:
Доставка и/или монтаж и въвеждане в експлоатация на Механична ексцентър преса до
25т. и Механична ексцентър преса до 63т.;
За обособена позиция №2:
Доставка и/или монтаж и въвеждане в експлоатация на Хидравличен абкант;
За обособена позиция №3:
Доставка и/или монтаж и въвеждане в експлоатация на Електромеханична гилотина

2. Референтен списък с възложители, на които са доставени същите или сходни с предмета
на поръчката активи /списък – оригинал, заверен от участника с подпис и печат, посочващ
възложител, дата на сключване на договора, период на изпълнение, предмет на договора/;
3. Референции от фирми, посочени в т.1, за които кандидатът е извършил подобни доставки –
копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;
4. Оригинален, подписан от производителя документ, удостоверяващ собственост или
документ удостоверяващ право за продажба /отстъпване правото на ползване/ и за сервизно
обслужване на предлаганото оборудване или от техни упълномощени представители,
заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;
5. Списък на минимум двама специалисти, които ще отговарят за изпълнението на
поръчката, предмет на настоящата процедура.
6. Сертификати, удостоверяващи, че специалисти са преминали обучение за сервизни
техници и са обучени съгласно фирмените стандарти - оригинали.
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7. Декларация от страна на кандидата, в която удостоверява, че доставеното оборудване ще
бъде ново, неупотребявано и придружено от сертификат за произход;
8. Копие или оригинал от съответен документ (ЕО Декларация за съответствие и CE
маркировка), заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”.
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;
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) ;
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)
7. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) ..................................;
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.
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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