
                               
 

 

Образец на публична покана по чл. 51 от 

 ЗУСЕСИФ 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: Сдружение Клъстер за развитие и обучение на 

лекари по дентална медицина  

Адрес: бул. Джеймс Баучер 114, офис 5 

 

Град: София Пощенски 

код:1408 

 

Държава: България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: Велика Андреева 

Телефон: 0892239400 

Електронна поща: 

v.andreeva@nanoacademy.bg 

 

Факс: 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

 

 

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

 

 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 

 друго (моля, уточнете): 

Научноизследователската дейност в 

областта на денталната медицина и 

провеждане на специализирани обучения 

в тази сфера. 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

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

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

на конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство                       (б) Доставки                   

 

(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

 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. Плевен, ул. Хан Крум 6 

 

код NUTS: BG314 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

код NUTS:      

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Доставка на ДМА по следните 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за 

научноизследователски тренировъчен център - Специализирана маса за обучение на 

стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 1-1бр.; Специализирана маса за 

обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 2-1бр.; 

Специализирана маса за обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти 

тип 3- 2бр.; Специализирана маса за обучение на стоматолози, зъботехници и дентални 

асистенти тип 4 - 4бр.; Дентален юнит - 1бр.; Апарат за производство на дентални 

протези тип 1 - 1бр.; Апарат за производство на дентални протези тип 2 - 1бр.; 

Компресор -1бр. ; Аспирация - 2бр.; 

 

Обособена позиция 2  Доставка и въвеждане в експлоатация на 3Dпринтер за изработка 

на водачи - 1бр. 

 

Обособена позиция 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за бързо 

прототипиране - 1 бр. 

 

Обособена позиция 4 Доставка и въвеждане в експлоатация на Проектор - 1бр.; 

Комплект електрически и преносим екрани - 1бр.; Комплект интерактивна дъска с 

проектор за интерактивна дъска и стойка за монтаж 

 

 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): 33110000-4, 30100000-0, 30232100-5 

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

обособени позиции, когато е приложимо) 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да   не  
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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) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Обособена позиция 1 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА - оборудване 

за научноизследователски тренировъчен център - Специализирана маса за обучение 

на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 1-1бр.; Специализирана 

маса за обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 2-1бр.; 

Специализирана маса за обучение на стоматолози, зъботехници и дентални 

асистенти тип 3- 2бр.; Специализирана маса за обучение на стоматолози, 

зъботехници и дентални асистенти тип 4 - 4бр.; Дентален юнит - 1бр.; Апарат за 

производство на дентални протези тип 1 - 1бр.; Апарат за производство на дентални 

протези тип 2 - 1бр.; Компресор -1бр. ; Аспирация - 2бр.; 

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 1 235 720лв. 

 

Обособена позиция 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на 3Dпринтер за 

изработка на водачи - 1бр. 

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 180 000лв. 

 

Обособена позиция 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за бързо 

прототипиране - 1 бр. 

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 209 000лв. 

 

Обособена позиция 4 Доставка и въвеждане в експлоатация на Проектор - 1бр.; 

Комплект електрически и преносим екрани - 1бр.; Комплект интерактивна дъска с 

проектор за интерактивна дъска и стойка за монтаж 

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 8 607.60лв. 

 

Обща прогнозна стойност за всички обособени позиции в лева без ДДС: 1 633 

327.60 лв. 

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в календарни дни  150/сто и петдесет/ (от сключване на 

договора), но не по-късно от крайния срок за изпълнение на ДБФП № 

BG16RFOP002-2.009-0024-C01/22.01.2019г. 
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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 (когато е приложимо) Не приложимо 

 

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 

Договорът с изпълнителя се финансира от договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG16RFOP002-2.009-0024-C01 по процедура BG16RFOP002-

2.009 Развитие на клъстери в България, Оперативна програма Иновации и 

конкурентоспособност. 

Обособена позиция 1 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА - оборудване за 

научноизследователски тренировъчен център - Специализирана маса за обучение на 

стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 1-1бр.; Специализирана маса за 

обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 2-1бр.; 

Специализирана маса за обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти 

тип 3- 2бр.; Специализирана маса за обучение на стоматолози, зъботехници и 

дентални асистенти тип 4 - 4бр.; Дентален юнит - 1бр.; Апарат за производство на 

дентални протези тип 1 - 1бр.; Апарат за производство на дентални протези тип 2 - 

1бр.; Компресор -1бр. ; Аспирация - 2бр.; 

 

- Авансово плащане 45% от сумата в 5 дневен срок от сключване на 

договора и издаване на проформа фактура; 

- Междинно плащане 30% от сумата при доставка и подписване на приемо-

предавателен протокол за доставка със серийни номера  и издаване на 

фактура; 

-  Окончателно плащане – 25%  от сумата в 5 дневен срок след монтаж , 

въвеждането в експлоатация и провеждане на обучение за работа с активите, 

подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и издаване на 

фактура. 

 

Обособена позиция 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на 3Dпринтер за 

изработка на водачи - 1бр. 

- 100% плащане на сумата в 5 дневен срок, след доставка, въвеждането в 

експлоатация и провеждане на обучение за работа с актива, подписване 

на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура. 
 

Обособена позиция 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за бързо 

прототипиране - 1 бр. 
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- 100% плащане на сумата в 5 дневен срок, след доставка, въвеждането в 

експлоатация и провеждане на обучение за работа с актива, подписване 

на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура. 

 

Обособена позиция 4 Доставка и въвеждане в експлоатация на Проектор - 1бр.; 

Комплект електрически и преносим екрани - 1бр.; Комплект интерактивна дъска с 

проектор за интерактивна дъска и стойка за монтаж. 

 

- 100% плащане на сумата в 5 дневен срок, след доставка, въвеждането в 

експлоатация и провеждане на обучение за работа с актива, подписване на 

приемо-предавателен протокол и издаване на фактура. 

 
 

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: )  Не приложимо 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

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

Ако да, опишете ги: 

Кандидатът трябва да отговаря напълно на всички определени в документацията от 

бенефициента задължителни минимални изисквания и условия, свързани с 

изпълнението на предмета на процедурата. Не покриването на дори само едно от тези 

изисквания е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка поради 

несъответствие с поставените от Възложителя минимални изисквания за изпълнение 

на предмета на процедурата. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя 

и в превод на български език.   

 

Изисквания към поддръжката: 
- Минимален срок за гаранционна поддръжка, предоставен от изпълнителя - 

24 месеца 

- Минимален срок за извънгаранционна поддръжка, предоставен от 

изпълнителя - 36 месеца 

- Максимално време за реакция и диагностика на екипа по поддръжка на 

Изпълнителя по време на гаранционната поддръжка, от подаването на сигнал 

за възникнал проблем – 120 (сто и двадесет) минути 

- Максимално време за отстраняване на възникналия проблем, от екипа по 

поддръжка на Изпълнителя, по време на гаранционната поддръжка – 120 (сто 

и двадесет) минути. При невъзможност за отстраняване на проблема в този 

срок, Изпълнителя се задължава да осигури оборотен актив, в рамките на 

120(сто и двадесет) минути. 

- Максимален срок за реакция и поддръжка по време на извънгаранционен срок 

от подаването на сигнал за възникнал проблем- 420 минути 

- Дължима неустойка в размер на 25% от стойността на оборудването, за всеки 

ден, реализирана забава при доставката му, но не повече от 65%. 

-  Ако при пускане в експлоатация, както и след това, се окаже, че активът 

не отговарят на техническата документация, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има 

право да развали договора, като  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на платените до този момент суми, както и 

неустойка в размер на 25% от стойността на оборудването. 
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- В случай, че Възложителят понесе каквито и да е санкции по договор № 

BG16RFOP002-2.009-0024-C01, поради каквото и да е неизпълнение от 

страна на Изпълнителя, то последният дължи заплащане на съответната 

санкция в пълен размер и допълнителна неустойка в размер на 70% от 

нея.  

- В случай, че Изпълнителят не спазва изцяло или частично задължението в 

оферирания от него срок по време на гаранционния сервиз, от подаване на 

сигнал за възникнал проблем, да реагира и диагностицира проблема ще се 

дължат неустойки в размер 10 лева за всяка минута от неизпълнението на 

задължението. 

- В случай, че Изпълнителят не спазва изцяло или частично задължението да 

отсрани възникнал проблем по време на гаранционния сервиз в оферирания от 

него срок, и не предостави оборотен актив, във оферирания от него срок, ще 

се дължат неустойки в размер 10 лева за всяка минута от неизпълнението на 

задължението. 

- В случай, че Изпълнителят не спазва изцяло или частично задължението в 

оферирания от него срок по време на извънгаранционния сервиз, от подаване 

на сигнал за възникнал проблем, да реагира и осигури поддръжка на 

оборудването ще се дължат неустойки в размер 10 лева за всеки час от 

неизпълнението на задължението. 

 

За Обособена позиция 1 

1. Доставчикът да е производител или да е оторизиран за доставка и сервиз от 

производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада 

територията на страната. Доказва се с оторизационно писмо или еквивалентен 

докемент на етап кандидатстване. 

2. Доставените стоки да са нови и неизползвани без дефекти в следствие на дизайна, 

вложените материали или изработката.  

3. Предлаганите артикули да имат СЕ-марка или еквивалент 

4.Доставчикът да изготви и предостави при кандидатстването, проект с разположение 

на работните места в мащаб, на база на предоставена от възложителя архитектурна и 

инсталационна подложка. 

 

Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3 

 

1. Доставчикът да е производител или да е оторизиран за доставка и сервиз от 

производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада 

територията на страната./ 

2. Доставените стоки да са нови и неизползвани без дефекти в следствие на дизайна, 

вложените материали или изработката.  

3. Предлаганите артикули да имат СЕ-марка или еквивалент 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 

 



 

 

 

 

7 

7 

 

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. 

3. Други документи (ако е приложимо). 

В случай, че кандидата е Обединение, съгласно ПМС №160/01.07.2016г., кандидатите 

следва да представят документ, в които задължително се посочва представляващият 

Обединението, като документа е необходимо да бъде подписан от всички лица в 

обединението. 

 

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, 2 и 3 

 

1. Копия от  Отчет за приходите и 

разходите за последните 3 (три) 

приключени финансови години в 

зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си. (заверени от кандидата с 

подпис, печат и текст „Вярно с 

оригинала”). 

 

 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

За Обособена позиция 1 

 

1. Кандидатът трябва да има общ 

годишен оборот за последните 3 

приключени финансови години в 

зависимост от датата, на която е учреден 

или е започнал дейността си: общо 

годишен оборот в размер на 2 470 000 (два 

милиона четиристотин и седемдесет 

хиляди) лева; 

 

 За Обособена позиция 2 

 

Кандидатът трябва да има общ годишен 

оборот за последните 3 приключени 

финансови години в зависимост от датата, 

на която е учреден или е започнал 

дейността си: общо годишен оборот в 

размер на 360 000 (триста и шестдесет 

хиляди) лева; 

 

 

За Обособена позиция 3 

  

Кандидатът трябва да има общ годишен 

оборот за последните 3 приключени 

финансови години в зависимост от 

датата, на която е учреден или е започнал 

дейността си: общо годишен оборот в 

размер на 418 000 (четиристотин и 

осемнадесет хиляди) лева; 

 

Кандидат подал оферти за Обособена 

позиция 1, Обособена позиция 2, 

Обособена позиция 3 и Обособена 

позиция 4, трябва да има общ годишен 

оборот за последните 3 приключени 

финансови години в зависимост от датата, 

на която е учреден или е започнал 
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дейността си: общо годишен оборот в 

размер на 3 248 00.00 (три милиона двеста 

четиридесет и осем хиляди) лева. 

 

 

 

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. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинал“ на валиден 

сертификат за управление на качеството 

ISO 9001 и/или еквивалент. 

 

 

 

2. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинал“ на валиден 

сертификат за управление на околната 

среда ISO 14001 и/или еквивалент. 

 

 

 

 

3. Списък на изпълнени договори за 

доставка, за последните три години, 

преди датата на подаване на офертата, в 

зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си (съдържащ име на клиент, 

вид на доставеното оборудване и период 

на изпълнение) 

 

 

 

 

 

4. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинала“ на референция за 

изпълнените договори  по т.3. 

 

5. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинал“ на 

сертификат/лиценз или еквивалент на 

двама експерта за инсталиране, обучение 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо) 

 

 

 

1. Кандидатът следва да разполага със 

валиден Сертификат за внедрена система 

за управление на качеството ISO 9001 или 

еквивалент с обхват: продажба, 

гаранционен и извънгаранционен сервиз 

на дентално оборудване/ техника/ или 

еквивалент. 

 

2. Кандидатът следва да разполага със 

валиден Сертификат за внедрена система 

за управление на околната среда ISO 

14001 или еквивалент с обхват: 

продажба/доставка, гаранционен и 

извънгаранционен сервиз на дентално 

оборудване/ техника/ или еквивалент. 

 

 

3.  Изпълнени успешно поне 3/три/ 

договора за доставка, за последните три 

години, преди датата на подаване на 

офертата, в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, като предметът на 

доставката да бъде сходен с предмета на 

процедурата.  

Под  договор с предмет, сходен на 

настоящата процедура, ще се считат 

договор за: доставка на дентална 

апаратура/техника или еквивалент. 

 

4. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинала“ на поне 3 

референции за изпълнените договори  по 

т.3. 

 

5. Кандидатът следва да разполага с двама 

експерти за инсталиране, обучение за 

работа и поддръжка на дентална техника. 
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за работа и поддръжка на дентална 

техника. 

 

 

 Обособена позиция 2  и Обособена 

позиция 3 

 

1. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинал“ на валиден 

сертификат за управление на качеството 

ISO 9001 и/или еквивалент. 

 

 

 

 

2. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинал“ на валиден 

сертификат за управление на околната 

среда ISO 14001 и/или еквивалент. 

 

 

 

 

 

3. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинал“ на 

сертификат/лиценз или еквивалент на 

поне един експерт за инсталиране, 

обучение за работа и поддръжка на 

машини и/или апаратура за 

прототипиране или еквивалент. 

 

 

Обособена позиция 4 

 

1. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинал“ на валиден 

сертификат за управление на качеството 

ISO 9001 и/или еквивалент. 

 

 

 

2. Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинал“ на валиден 

сертификат за управление на околната 

среда ISO 14001 и/или еквивалент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кандидатът следва да разполага със 

валиден Сертификат за внедрена система 

за управление на качеството ISO 9001 или 

еквивалент с обхват: продажба/доставка, 

гаранционен и извънгаранционен сервиз 

на компютърна периферия или системи за 

печат или прототипиране или еквивалент 

 

 

2. Кандидатът следва да разполага със 

валиден Сертификат за внедрена система 

за управление на околната среда ISO 

14001 или еквивалент с обхват: 

продажба/доставка, гаранционен и 

извънгаранционен сервиз на компютърна 

периферия или системи за печат или 

прототипиране или еквивалент 

 

 

3.Кандидатът следва да предостави 

заверено копие с подпис печат и израза 

„Вярно с оригинал“ на сертификат/лиценз 

или еквивалент на един експерт за 

инсталиране, обучение за работа и 

поддръжка на машини и/или апаратура за 

прототипиране или еквивалент. 

 

 

 

 

1. Кандидатът следва да разполага със 

валиден Сертификат за внедрена система 

за управление на качеството ISO 9001 или 

еквивалент с обхват: продажба, 

гаранционен и извън гаранционен сервиз 

на компютърна техника и/или периферия 

или еквивалент 

 

 

2. Кандидатът следва да разполага със 

валиден Сертификат за внедрена система 

за управление на качеството ISO 14001 

или еквивалент с обхват: продажба, 

гаранционен и извън гаранционен сервиз 

на компютърна техника и/или периферия 

или еквивалент 
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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               

 

 показатели, посочени в Методиката за оценка 

 

Обособена позиция 1и Обособена позиция 3 

 

Показатели 

1. Цена 

 

2. Срок за доставка /в 

календарни дни/ 
*Предложен срок за доставка, по-

кратък от 14/четиринадесет/ 

календарни дни ще се смята за 

нереалистичен. Предложения, с по-

кратък срок на доставка от посочения 

минимален, ще бъдат предложени за 

отстраняване и няма да бъдат 

разглеждани. 

 

 

Тежест 

30% 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

3. Срок за 

гаранционно 

обслужване/ в 

месеци/ 
*Предложен 

гаранционен срок за 

период по-кратък от 

24/двадесет и четири/ 

месеца и по-дълъг от 

60/шестдесет/ месеца ще 

се смята за 

нереалистичен. 

Предложения, 

попадащи извън 

посочения диапазон, ще 

бъдат предложени за 

отстраняване и няма да 

бъдат разглеждани 

 

4. Техническо 

съответствие 

 

Тежест 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

    

Обособена позиция 2 и 

Обособена позиция 4 

   

1. Цена  

 

2. Срок за доставка/в 

календарни дни/ 
*Предложен срок за доставка, по-

кратък от 14/четиринадесет/ 

календарни дни ще се смята за 

нереалистичен. Предложения, с по-

кратък срок на доставка от посочения 

минимален, ще бъдат предложени за 

отстраняване и няма да бъдат 

разглеждани. 

 

40% 

 

 

30% 
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3. Срок за гаранционно 

обслужване/в месеци/ 
*Предложен гаранционен срок за 

период по-кратък от 24/двадесет и 

четири/ месеца и по-дълъг от 

60/шестдесет/ месеца ще се смята за 

нереалистичен. Предложения, 

попадащи извън посочения диапазон, 

ще бъдат предложени за отстраняване 

и няма да бъдат разглеждани 

 

30% 

 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

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

№ BG16RFOP002-2.009-0024-C01 

 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 17/08/2018г. (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   

2. http://nanoacademy.bg/about-us  

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

До в месеци: 3/три/ от крайния срок за получаване на оферти) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 20/08/2018 (дд/мм/гггг)  

Час:11:00ч. 

Място (когато е приложимо): гр. София, бул. Джеймс Баучер 114 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ. /Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в 

превод на български език./ 

 

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; 

http://www.eufunds.bg/
http://nanoacademy.bg/about-us
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3. Други документи (ако е приложимо). 

В случай, че кандидата е Обединение, съгласно ПМС №160/01.07.2016г., кандидатите следва 

да представят документ, в които задължително се посочва представляващият Обединението, 

като документа е необходимо да бъде подписан от всички лица в обединението. 

 

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.): 

1. Копия от  Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови 

години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си., 

заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала” /ако е приложимо/ . 

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. Заверено копие с подпис печат и израза „Вярно с оригинал“ на валиден сертификат за 

управление на качеството ISO 9001 и/или еквивалент  

   2. Заверено копие с подпис печат и израза „Вярно с оригинал“ на валиден сертификат за 

управление на околната среда ISO 14001 и/или еквивалент  

   3. Списък на изпълнени договори за доставка, за последните три години, преди датата на 

подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си (съдържащ име на клиент, вид на доставеното оборудване и период на 

изпълнение)/ако е приложимо/ 

   4. Заверено копие с подпис печат и израза „Вярно с оригинал“ на референция за изпълнените 

договори  по т.3 /ако е приложимо/. 

   5. Заверено копие с подпис, печат и израза „Вярно с оригинал“ на сертификат/лиценз или 

еквивалент на експерти за инсталиране, обучение за работа и поддръжка на доставените актии 

/ако е приложимо/ 

 

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): 

4.1) Оторизационно писмо за доставка и сервиз от производителя или от оторизиран 

негов представител за региона, в който попада територията на страната. 

4.2) Проект с разположение на работните места в мащаб, на база на предоставена от 

възложителя архитектурна и инсталационна подложка. 

 

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. 

 


