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: ДУНАРИТ АД
Адрес за управление: П. К. 12
Адрес за кореспонденция: П. К. 12
Град: Русе

Пощенски
код: 7000

Държава:
България

За контакти:
Телефон: 0886404452
Лице/а за контакт:
Петър Петров
Електронна поща:
Факс: 082/811530
p_petrov@dunarit.com
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
http://www.dunarit.com
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):
КИД–2008: 25.40 Производство
въоръжение и боеприпаси

на

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание

“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 ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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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

Изграждане
Проектиране и изпълнение
Рехабилитация,
реконструкция
Строително-монтажни
работи

Х

X Покупка

(в) Услуги 
Категория услуга:№ 

 Лизинг
 Покупка на изплащане
 Наем за машини и
оборудване
 Комбинация от
изброените
 Други (моля, пояснете)

Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка:
________________________
________________________ 7000, гр. Русе,
П. К. 12, на територията
код NUTS:  
на ДУНАРИТ АД
код NUTS: BG 323
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

Място на изпълнение на
услугата:
____________________
____________________
код NUTS:   

Процедурата предвижда избор на изпълнител в съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в Публичната покана, придружаващите я документи и договора.
Предмет на процедурата:

Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и
термопомпени агрегати, разделени в обособени позиции: - Обособена позиция 01Вакуумна пещ за термообработка - 1 бр.; - Обособена позицип 02- Камерна
електросъпротивителна отгревна пещ-1 бр. - Обособена позиция 03- Машина за
обемно нагряване на заготовки - 1 бр.; - Обособена позиция 04Високотемпературни термопомпени агрегати: високотемпературни
термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 131_ инв. 26 - ЕСМ 8,
високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 26_ инв. 47,
високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 111 08 - инв.
72.;
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните
характеристики на предвиденото за закупуване оборудване по Обособена позиция 01Вакуумна пещ за термообработка - 1 бр.:
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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1. Обща инсталирана ел.мощност - 120,00 kW
2. Обща консумирана ел.мощност - 96,00 kW
3. Производителност - 35,00 бр./час
4. Управление - тип инверторно
5. Живот (срок) на действие - 15 год.
Допълнителни минимални изисквания към техническите и функционалните
характеристики на предвиденото за закупуване оборудване по Обособена позиция 01Вакуумна пещ за термообработка - 1 бр.:
1. Размери на работното пространство – 400 х 500 mm;
2. Маса на обработвания детайл – до 150 kg.;
3. Максимална работна температура – 1150 °С;
4. Управление за технологичния процес – микропроцесорно, автоматично- с дисплей за
контрол на параметрите;
5. Пределен вакуум- 1х10-1 мили bar;
6. Охлаждаща среда-масло;
7. Зареждане и изваждане на детайлите – механизирано;
8. Възможност за контрол и диагностика - посредством интернет мрежа;
9. Възможност за получаване на запис и протокол за извършената обработка;
10. Да съдържа собствена водоохладителна система.
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните
характеристики на предвиденото за закупуване оборудване по Обособена позиция 02Камерна електросъпротивителна отгревна пещ-1 бр.:
1. Обща инсталирана ел.мощност - 40,00 kW
2. Обща консумирана ел.мощност - 38,00 kW
3. Производителност - 3,00 бр./час
4. Управление - тип инверторно
5. Живот (срок) на действие – 15 год.
Допълнителни минимални изисквания към техническите и функционалните
характеристики на предвиденото за закупуване оборудване по Обособена позиция 02Камерна електросъпротивителна отгревна пещ-1 бр.:
1. Минимални размери на работното пространство:
- ширина – 400 mm;
- дължина – 800 mm;
- височина – 400 mm;
2. Максимална работна температура - 700 °С;
3. Работна среда – защитна (азот);
4. Управление на пеща по температура – автоматично;
5. Да е снабдена с установка за зареждане;
6. Отварянето и затварянето на вратата да става автоматично;
7. Да се осъществява принудителна циркулация на въздух в нагревната камера.
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните
характеристики на предвиденото за закупуване оборудване по Обособена позиция 03Машина за обемно нагряване на заготовки - 1 бр.:
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 3
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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1. Обща инсталирана ел.мощност - 60,00 kW
2. Обща консумирана ел.мощност - 50,00 kW
3. Производителност - 21,45 бр./час
4. Управление - тип инверторно
5. Живот (срок) на действие – 15 год.
Допълнителни минимални изисквания към техническите и функционалните
характеристики на предвиденото за закупуване оборудване по Обособена позиция 03Машина за обемно нагряване на заготовки - 1 бр.:
1. Състав на Машината за обемно нагряване на заготовки:
1.1 Високочестотен транзисторен генератор за индукционно нагряване - 1бр.;
1.2 Машина за обемно нагряване - 1бр.;
- захранващо устройство;
- кондензаторни батерии;
1.3 Комплект индуктори - 2бр.;
2. Материал на заготовките – 30ХГСА ; 35ХГСА;
3. Размери на заготовките ;
- диметър ø 26 и дължина L =124 mm;
-диаметър ø 18 и дължина L =108 mm;
4. Температура на нагряване – 1150 до 1200 °С;
5. Производителност на установката - 100 бр./час;
6. Управление на технологичния процес – автоматично.
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните
характеристики на предвиденото за закупуване оборудване по Обособена позиция 04Високотемпературни термопомпени агрегати: високотемпературни термопомпени
агрегати за отопление на цех: у-к 131_ инв. 26 - ЕСМ 8, високотемпературни
термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 26_ инв. 47, високотемпературни
термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 111 08 - инв. 72.:
За високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 131, инв. №26:
1. Високоефективен термопомпен агрегат – 5 бр
• Инсталирана ел. мощност – 16 kW
• Температура на подаване – 80 °С
2. Климатична камера за вграждане във вентилация на директно изпарение за обработка
на свеж въздух 12 500 m³/h – 2 бр.
3. Таванен панелен лъчител 09 L=4m – 18 бр.
За високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 26, инв. № 47:
1. Високоефективен термопомпен агрегат – 4 бр.
• Инсталирана ел. мощност – 16 kW
• Температура на подаване – 80 °С
2. Таванен панелен лъчител 09 L=4m – 15 бр.
За високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 111 - 08, инв.
№ 72:
1. Високоефективен термопомпен агрегат – 2 бр.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 4
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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• Инсталирана ел. мощност – 16 kW
• Температура на подаване – 80 °С
2. Климатична камера за вграждане във вентилация на директно изпарение за обработка
на свеж въздух 4000 m³/h – 1 бр.
3. Таванен панелен лъчител 09 L=4m – 8 бр.
ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):
(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички
обособени позиции, когато е приложимо)
ОП1: 42942200-3 Вакуумни пещи;
ОП2: 42341000-8 Промишлени пещи;
ОП3: 42940000-7 Машини за термична обработка на материали;
ОП4: 42512300-1 Климатични агрегати.
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)
Прогнозна стойност в лева, без ДДС на Обособена позиция 1: Вакуумна пещ за
термообработка - 1 бр. - 275 900.00 лв.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС на Обособена позиция 2: Камерна
електросъпротивителна отгревна пещ-1 бр. - 75 800.00 лв.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС на Обособена позиция 3: Машина за обемно
нагряване на заготовки - 1 бр. - 72 400.00 лв.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС на Обособена позиция 4: Обособена позиция
04- Високотемпературни термопомпени агрегати: високотемпературни
термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 131_ инв. 26 - ЕСМ 8,
високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 26_ инв.
47, високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 111 08
- инв. 72. – 278 544.00 лв., от които:
- високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 131_ инв.
26 - ЕСМ 8 - 132 854.00 лв.
- високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 26_ инв.
47 - 89 110.00 лв.
- високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 111 08 инв. 72 - 56 580.00 лв.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) : 702 644.00 лв.
или от ____________________ до _________________
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 5
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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ІІ.3) Срок на договора
Отнася се за обособени позиции 1, 2 и 3:
Срок за изпълнение в месеци 6 или дни:  (от сключване на договора)
Срокът за изпълнение на поръчката по настоящата процедура следва да е не
по-късно от 6 календарни месеца от подписване на договора, но не по-късно
от срока за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-3.002-0153-C01.
Отнася се за обособена позиция 4:
Срок за изпълнение в месеци 5 или дни:  (от сключване на договора).
Срокът за изпълнение на поръчката по настоящата процедура следва да е не
по-късно от 5 календарни месеца от подписване на договора, но не по-късно
от срока за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-3.002-0153-C01.
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета 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):
В размер на 5% от стойността на договора с избрания изпълнител, изискуема при
сключване на договора в една от следните форми:
А/ Парична сума, преведена в банковата сметка на ДУНАРИТ АД:
IBAN: ...............................
BIC: ..........................
.................................................
При подписване на договора изпълнителят представя оригинал на платежно нареждане
за извършен от него превод за съответната сума, заверено с печат и подпис от банката;
Б/ Банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) календарни
след крайния срок за изпълнение предмета на договора.
Гаранцията за добро изпълнение се дължи най-късно до сключването на
договора.
Непредставянето на гаранция за изпълнение ще се приеме от Възложителя за
отказ от сключване на договор.
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
Отнася се за всички обособени позиции.
Стойността по договора за доставка и въвеждане в експлоатация на
производственото оборудване, предмет на горепосочената процедура се плаща в

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 6
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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лева или евро по банков път както следва:
1. Авансово плащане в размер на 40 (четиридесет) % от стойността на договора,
платимо в срок от 10 (десет) календарни дни след подписване договора;
2. Междинно плащане в размер на 30 (тридесет) % от стойността на договора,
платимо в срок от 10 (десет) календарни дни след получаване на писмено
уведомление от Изпълнителя, че оборудването е готово за транспортиране и
доставка;
3. Балансово плащане в размер на 30 (тридесет) % от стойността на договора,
платимо до 15 (петнадесет) работни дни след датата на двустранно подписан от
страните по договора Финален приемо-предавателен протокол за доставка и
въвеждане в експлоатация на актива и след издаване на фактура от страна на
Изпълнителя.
ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в
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: ) (когато е приложимо)
Отнася се за всички обособени позиции.
(1) Всяко искане за изменение на договора следва да бъде обосновано в писмен вид
от страната, която е подала искането;
(2) В случай, че и двете страни изразят съгласие за изменение на настоящия
договор, се изготвя допълнително споразумение (анекс), при спазване условията на
чл. 10 от ПМС 160/2016г.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да X не 
Ако да, опишете ги:
Отнася се за обособени позиции 1, 2 и 3.
1. Изискуем гаранционен срок - минимум 12 (дванадесет) месеца, след двустранно
подписване на финален приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на оборудването.
2. Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването
следва да са за сметка на Изпълнителя.
Отнася се за обособена позиция 4.
1. Изискуем гаранционен срок:
- за инсталацията - минимум 120 (сто и двадесет) месеца, след двустранно
подписване на финален приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на оборудването;
- за агрегата – минимум 36 (тридесет и шест) месеца, след двустранно подписване
на финален приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на оборудването.
2. Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването
следва да са за сметка на Изпълнителя.
Изисквания към документация, съпровождаща оборудването по процедурата:
Отнася се за всички обособени позиции.
1. Технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики,
заложени в офертата на кандидата / изпълнителя- на хартиен носител, на
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 7
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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български език;
2. Ръководство за експлоатация на оборудването или еквивалентен документ- на
хартиен и/или електронен носител, на български 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. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.
3. Други документи (ако е приложимо).
Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на
български език.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС №
160/01.07.2016 г.) Неприложимо
Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания (когато е
приложимо):

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС
№ 160/01.07.2016 г.)
е

Изискуеми документи и информация:

Минимални изисквания
приложимо):

Отнася се за обособени позиции 02, 03
и 04:
- Списък на доставките, които са
еднакви или сходни с предмета на
процедурата,
изпълнени
през
последните 3 години (преди датата на
подаване на офертите), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или
е
започнал
дейността
си,
включително датите и получателите - в
оригинал или копие, заверено с „Вярно с

Отнася се за обособени позиции 02, 03
и 04:
- 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, еднакви или сходни с
предмета на процедурата.
Под „сходен предмет“ следва да се
разбира:

(когато

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 8
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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оригинала“.
- Всяка доставка трябва да бъде
придружена от една или повече
кореспондиращи препоръки за добро
изпълнение.

Отнася се
позиции:

за

всички

Обособена позиция 02 - Доставка и
въвеждане в експлоатация на Камерни
електросъпротивителни отгревни пещи;
Обособена позиция 03 - Доставка и
въвеждане в експлоатация на Уредби за
индукционнио нагряване;
Обособена позиция 04 - Доставка и
въвеждане
в
експлоатация
на
Високотемпературни
термопомпени
агрегати..

обособени Отнася се
позиции:

за

всички

обособени

Декларация,
подписана
от - Кандидатът трябва да осигури сервизно
представляващ
кандидата,
за обслужване на територията на република
осигуряване на сервизно обслужване на България.
територията на република България.
Декларация,
подписана
от
представляващ
кандидата,
удостоверяваща,
че
изпълнителят
разполага с резервни части за неотложен
авариен ремонт. (Отнася се само за
Обособена позиция 4).

- Кандидатът, трябва да разполага с
резервни части за неотложен авариен
ремонт. (Отнася се само за Обособена
позиция 4).

Декларация,
подписана
от
представляващ кандидата, с посочено
времето за реакция (в часове) при
повреда в рамките на гаранционното и
извънгаранционното
обслужване
(Отнася се само за Обособена позиция
4).

-Кандидатът, трябва да може да реагира
при повреда в рамките на гаранционното
и извънгаранционното обслужване в срок
до 8 часа. (Отнася се само за Обособена
позиция 4).

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
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 9
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

10
Отнася се за обособени позиции 1, 2 и 3
Показатели:
1. Предложена цена
2. Гаранционен срок
Отнася се за обособена позиция 4
Показатели:
1. Предложена цена
2. Гаранционен срок
3. Време за реакция при повреда в рамките на
гаранционното
и
извънгаранционното
обслужване

Тежест:
60 %
40 %

Тежест:
50 %
30 %
20 %

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
_______________________________________________________________________
ДБФП BG16RFOP002-3.002-0153-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в
Дунарит АД“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната
ефективност в големи предприятия“
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти
Дата: 08/08/2018 (дд/мм/гггг)
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Офертите се подават в системата на ИСУН 2020.
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
2. http://www.dunarit.com/ - интернет адрес на бенефициента.
3. В системата на ИСУН 2020

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
До // (дд/мм/гггг)
или
в месеци: или дни:180 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09/08/2018 (дд/мм/гггг)
Час: 11:00 ч.
Място (когато е приложимо):
гр. Русе, П. К. 12, на територията на ДУНАРИТ АД
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“10
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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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 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;
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. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.
3.
Други документи (ако е приложимо).
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.):
Неприложимо.
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.):
1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на процедурата, изпълнени
през последните 3 години (преди датата на подаване на офертите), в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и
получателите - в оригинал или копие, заверено с „Вярно с оригинала“ (Отнася се за
обособени позиции 2,3 и 4).
- Всяка доставка трябва да бъде придружена от една или повече кореспондиращи препоръки
за добро изпълнение (Отнася се за обособени позиции 2,3 и 4).
2. Декларация, подписана от представляващ кандидата, за осигуряване на сервизно
обслужване на територията на република България (Отнася се за обособени позиции 1,2,3 и
4)..
3. Декларация, подписана от представляващ кандидата, удостоверяваща, че изпълнителят
разполага с резервни части за неотложен авариен ремонт. (Отнася се само за обособена
позиция 4).
4. Декларация, подписана от представляващ кандидата, с посочено времето за реакция (в
часове) при повреда в рамките на гаранционното и извънгаранционното обслужване (Отнася
се само за Обособена позиция 4).
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):
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“11
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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а) Образец на договор по процедурата
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.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“12
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

