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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 
 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 
Официално наименование: РЕД СТИИЛ ЕООД 

Адрес: ул. Кралевски път 1 
 
Град: Перник Пощенски 

код:2308 
 

Държава: България 

За контакти: 
Лице/а за контакт: 
Иван Колев Влаев 

Телефон: 076 61 00 35 

Електронна поща: 
office@redsteelbg.com 
 

Факс: 076 61 08 85 

Интернет адрес/и : www.redsteelbg.com 
 
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): 
Производство на машини за обработка на 
метал 
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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                      (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:№  
 
 
 
(вж. приложение № 3 към 
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки) 

Място на изпълнение на 
строителството: 
________________________ 
________________________ 
 
код NUTS:      

Място на изпълнение на 
доставка: 
България, област Перник, 
гр.Перник, 
ул. Кралевски път 1 
РЕД СТИИЛ ЕООД 
код NUTS: B G 4 1 4 

Място на изпълнение на 
услугата: 
____________________ 
____________________ 
 
код NUTS:      

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 
Доставка на Петосен обработващ център, CNC стругов център и Устройство за 
автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмент 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да   не  
 
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 
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ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 
 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 
приложимо) 
Доставка на  Петосен обработващ център – 1 брой 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 237 900,00 лв. 
Доставка на CNC стругов център – 1 брой 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 127 600,00 лв. 
Доставка на Устройство за автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на 
инструмента 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 23 900,00 лв. 

 
ІІ.3)  Срок на договора 
 

Срок за изпълнение - 4 (четири) месеца от сключване на договора, но не по-късно от 
крайната дата на изпълнение на договора за безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.07-0626-
С0001 (21.08.2014 г.). 

 
 
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)  

1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): 
Не е приложимо 

1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за изпълнение): 
Не е приложимо 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат 
- Авансово плащане в размер на 10 % от стойността на договора в седемдневен срок от 
подписване на договора и предоставяне на издадена фактура от Изпълнителя;  

- Междинно плащане в размер на 80 % от стойността на договора в седемдневен срок след 
приемане на активите на територията на Изпълнителя, подписване на протокол за това и 
представяне на издадена фактура от Изпълнителя;      
- Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на договора в седемдневен срок 
след пускането в експлоатация на активите, подписване на финален приемо-предавателен 
протокол за доставки и предоставяне на издадена фактура от Изпълнителя. 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да    не  
Ако да, опишете ги: 
________________________________________________________________________ 
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ІІІ.2) Условия за участие  
 

ІІІ.2.1) Правен статус 
Кандидат за изпълнител може да бъде  всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения 

Изискуеми документи: 
 
 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 
физическо лице - документ за самоличност;  

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №69 на Министерския съвет от 
11.03.2013 г.; 

3. Други документи (ако е приложимо) – Не е приложимо. 
 
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4) 

Изискуеми документи и информация 
Копия на Отчетите за приходите и 
разходите за последните три 
приключени финансови години, в 
зависимост от датата, на която 
кандидатът е учреден или е започнал 
дейността си (заверено от кандидата с 
подпис, печат и текст „Вярно с 
оригинала”) 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 
Средният годишен оборот за последните три 
приключени финансови години, в зависимост от 
датата, на която кандидатът е учреден или е 
започнал дейността си, да е равен или 
превишаващ прогнозната стойност на офертата  

 

 
ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6) 
 

Изискуеми документи и информация 
Референции от поне трима клиенти, на 
които са доставени подобни активи 
(металообработващи машини с ЦПУ 
и/или измервателни устройства) през 
последните три години. 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 
Положителни референции от поне трима 
клиенти. 

 

 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
 
ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
 

Критерий за  оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 

най-ниска цена                                                             
или 
икономически най-изгодна оферта                          
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 показатели, посочени в Методиката за оценка 
 

Показатели 
П1. Предложена цена 
П2. Технически характеристики 
П3. Условия на гаранционен 
сервиз  

Тежест 
30 % (0,30) 
50 % (0,50) 
20 % (0,20) 
 

Показатели 
4. Не е приложимо 
5. Не е приложимо 
6. Не е приложимо 
 

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 
BG161PO003-1.1.07-0626-C0001 
ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - 
спецификации и допълнителни документи  

Поканата и документацията за участие се предоставят на всеки заявил интерес кандидат по 
някои от следните способи: 
- чрез предоставянето му на ръка в офиса на „РЕД СТИИЛ” ЕООД находящ се в гр. 
Перник, ул.Кралевски път 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа; 
- чрез изпращане по електронна поща; 
- чрез изпращане по пощата, когато запитващото лице е превело на бенефициента 
стойността на пощенските разходи; 
- чрез изпращане по факс. 
не по-късно от изтичане на срока за подаване на офертите. 

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти 
Дата: 31/ 03 / 2014 г.                  Час: 16.00 часа 

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. www.redsteelbg.com- (интернет адреса на възложителя в случай  че има такъв) 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  
Три месеца от крайния срок за получаване на оферти. 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 01.04.2014 г.  
Час: 10.00 
Място (когато е приложимо): гр.Перник, ул. Кралевски път 1, РЕД СТИИЛ ЕООД 
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Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  
(когато е приложимо)      да        не  

1. Наблюдатели от УО. 
2. Кандидатите, подали оферти, чрез представляващите ги лица или упълномощени 

представители 

 
 
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; 
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №69 на Министерския съвет от 

11.03.2013 г.  – при подаване на оферти; 
 
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.): 

Копия на Отчетите за приходите и разходите за последните три приключени финансови 
години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си 
(заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”) 
 
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.): 

Референции от поне трима клиенти, на които са доставени подобни активи 
(металообработващи машини с ЦПУ и/или измервателни устройства) през последните три 
години. 
 
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 и Г.2 за подизпълнителите в съответствие с 
Постановление №69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.; 

 
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 до 2 дни, преди изтичане на срока за подаване на 
офертите. 
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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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Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за участие в процедура на 

“Избор с публична покана” 
 
 

ДО  
РЕД СТИИЛ ЕООД 
гр. Перник 
ул. Кралевски път 1 

 
 

О Ф Е Р Т А 
 
 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 
за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 
“Доставка на Петосен обработващ център, CNC стругов център и Устройство за 
автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмент” 

(наименование на предмета на процедурата) 
 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  
ЕИК /Булстат: _____________________________,  
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  
“Доставка на Петосен обработващ център, CNC стругов център и Устройство за 

автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмент” 
 (наименование на предмета на процедурата) 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 
от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 
за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 
подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 
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Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 
 

Изисквания и условия на 
РЕД СТИИЛ ЕООД 

(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 
Марка/модел/производител/тех-
нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 
на стоките / услугите / строителството: 
 
1. Петосен обработващ център 
Минимални технически и функционални 
характеристики:   
CNC управление  
Ходове X/Y/Z мин 500/450/400 мм;  
Бърз ход по осите  мин 12 м/мин  
Обороти на шпиндела мин 8 000,  
Наклоняема въртяща маса – задвижване на 
ос В (-5˚+110˚) /C(360˚)  
Диаметър на масата мин 630 x 500 мм  
Maксимален товар  мин 200 кг 
Директно електронно мерене на ъгъла на 
завъртане (B&C оси )  
Промяна на работния план и координатната 
система при завъртане на оста  
Инструментален магазин за мин 16 
инструмента  
Директна измервателна система с оптични 
линийки по оси X, Y, Z 

Допълнителни технически и 
функционални характеристики 
(опционални): 
CNC управлението да е с възможност за 
индивидуализиране на интерфейса и 
правата на достъп за няколко оператора 
чрез персонална чип карта 
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2. CNC стругов център 
Минимални технически и функционални 
характеристики: 
CNC управление  
Мин  12 позиционна глава за инструменти  
Диаметър на обработване над тялото – мин 
330мм, над шейната мин 260 мм,  
Макс обработваем диаметър мин 200 мм  
Ход по Х мин 160 мм 
Ход по Z мин 450 мм,  
Отвор на шпиндела мин 68,5 мм;  
Мин 6 бр държача за пробивни 
инструменти  
Мин 6 бр инструменто-държача за 
стругарски ножове  
3 челюстен хидравличен универсал с D мин 
210 мм и с D на отвора мин 52 мм 

Допълнителни технически и 
функционални характеристики 
(опционални): 
CNC управлението да е с възможност за 
индивидуализиране на интерфейса и 
правата на достъп за няколко оператора 
чрез персонална чип карта 

3. Устройство за автоматично измерване 
и настройка диаметър и дължина на 
инструмента  

Минимални технически и функционални 
характеристики: 
Устройство за автоматично измерване и 
наистройка на фрезови, пробивни и 
стругарски инструменти  
Максимален диаметър  на инструмент мин 
Ø 230 мм; максимална дължина мин 370 мм  
Измервателна система с инкрементални 
линийки и линейни направляващи 
Стандартен шпиндел ISO50  
Термо принтер за отпечатване на стикери  и 
етикети. 

Допълнителни технически и 
функционални характеристики 
(опционални): 
Наличие на преходник от шпиндел ISO 50 
към шпиндел ISO 40 
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Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако е 
приложимо): 
1. Гаранционен срок – минимум 12 месеца; 
2. Време за реакция - до 24 часа. 
3. Време за отстраняване на повредата - до 
72 часа; 

  

Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата (ако е приложимо):  
1. Паспорти на машините. 
2. Ръководства за работа на български език 
– на хартиен и електронен носител. 
3. Гаранционни карти. 

  

Изисквания към правата на собственост и 
правата на ползване на интелектуални 
продукти (ако е приложимо). 
Не e приложимо 

  

Изисквания за обучение на персонала на 
бенефициента за експлоатация : 
Да се извърши от доставчика за негова 
сметка  

  

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента (ако е приложимо).  
Не e приложимо 

  

Други: 
Не e приложимо 

  

 
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 
вид и обхват, както следва: 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
 
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 
 

№ Описание на доставките/услугите/ 
дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична цена 
в лева 

(с изключение на 
процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 
без ДДС (не се 

попълва при извършване 
на периодични доставки) 

1     
2     
3     
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За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на: 
 
Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 
 

Декларираме, 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). 
 
 
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 

( описва се) 
 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  
цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата. 
 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 
сумата, написана с думи. 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 
 

1. Декларация с посочване на ЕИК / Удостоверение за актуално състояние / за 
физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 69  на Министерския съвет от 
2013 г.; 

3. Копия на Отчетите за приходите и разходите за последните три приключени 
финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 
дейността си (заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”). 

4. Референции от поне трима клиенти, на които са доставени подобни активи през 
последните три години; 

5. 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); 

6. Документи по т. 1, 2, 3, 4 и 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 
Постановление №69 на Министерския съвет от 2013 г. (когато се предвижда участието на 
подизпълнители); 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 
___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 

 
 
 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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„РЕД СТИИЛ” ЕООД 

Перник, ул. Кралевски път 1 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
по процедура „Избор с публична покана” с предмет 

„Доставка на Петосен обработващ център, CNC стругов център и Устройство 
за автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмент” 

 
При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия. 
Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 
Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 
изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата. 

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в 
оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: 
„Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към 
конкретните документи. 

Документите, представени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на 
български език. 

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 
кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от 
упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
Върху плика кандидатът посочва: 

1. име и адрес на бенефициента; 
2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес 

на кандидата; 
3. наименование на обекта на процедурата; 

4. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за 
оценяване и класиране”. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 
на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 
се издава документ. 

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 

Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на 
конкретния обект на процедурата): Не е приложимо 
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Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1  

от ПМС №69/11.03.2013 г. 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 
 
Долуподписаният/-ата 
_________________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име) 
 
ЕГН ______________________,                
 
в качеството си на ___________________________________________________________ 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –  
напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол 
 на кандидата и др.) 

 
на _______________________________________________________, вписано в 

(наименование на кандидата) 
 
търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № 
_______________, със седалище _______________ и адрес на управление 
__________________________________________, - кандидат в процедура за 
 
определяне на изпълнител с предмет „Доставка на Петосен обработващ център, CNC 
стругов център и Устройство за автоматично измерване и настройка диаметър и 
дължина на инструмент” 

(наименование на процедурата) 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 
 

1. не съм осъждан с влязла в сила присъда за някое от следните престъпления по 
Наказателния кодекс или съгласно законодателството на страната, в която съм 
установен или регистриран: 

а. престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари; 

б. подкуп; 
в. участие в организирана престъпна група; 
г. престъпления против собствеността; 
д. престъпления против стопанството. 

2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност. 
3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира 

в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е 
установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или 

                     
 Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 22, ал. 2, т.1 на ПМС № 69/11.03.2013  г. условията и реда за 
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и 
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
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юридическо лице). 
4. Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 

от допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на 
управителен или контролен орган на бенефициента. 

5. В случай че кандидатът   _____________________________________________  
(наименование на кандидата) 

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 
3 обстоятелства преди сключването на договора. 

6. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента 
(не по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).  

 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 
Наказателния кодекс. 

 
____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 

(дата) 
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МЕТОДИКА 
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по  процедура “Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: 
“Доставка на Петосен обработващ център, CNC стругов център и Устройство за 

автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмент” 
(по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0626-C0001) 

 
В процедурата за оценка на офертите ще се прилага критерий “Икономически най-
изгодна оферта”. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база 
получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните 
оценки по предварително определените показатели. 
  
Отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка са както 
следва: 
 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 
тегло 

Максимално 
възможен 

брой точки 

Символно 
обозначение 

( точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена – П 1 30 % (0,30) 10 Т ц 
2.Технически характеристики – П 2 50 % (0,50) 10 Т т.х. 
3.Условия на гаранционен сервиз – П 3 20 % (0,20) 10 Т г.с. 

 
В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона 
№ 2 са посочени относителните тегла на всеки показател; в колона № 3 е посочен 
максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е 
дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в 
конкретен показател.  
 
Указания за определяне на оценката по всеки показател : 
 

Показател 1 -  “Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и 
относително тегло в комплексната оценка – 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 
точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 
предложена цена по следната формула: 
                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------,  където : 
                                             C n  
 “10” е максималните точки по показателя ; 
 “Cmin” е най-ниската предложена цена ; 
 “Cn ”е цената на n-я участник. 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 
П 1 =  Т ц   х   0,30, където: 

 “0,30” е относителното тегло на показателя. 
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Показател 2 – “Технически характеристики”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло - 0,50. 
 
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени 

най-добри технически характеристики спрямо посочените в техническата 
спецификация. Точките по показателя Т т.х. за всяка оферта се изчисляват, като сума 
от точките посочени в таблица П2. 

 
Таблица П2 

Степен на съответствие Параметри Точки 
1 2 3 

Петосен обработващ център 

1. Ход по оста X 
Над 500 мм до 600 мм 
вкл. 

1 

Над 600 мм 2 
 

2. Диаметър на въртящата маса 
 

Над 630 мм x 500 мм до 
750 мм х 600 мм вкл. 

1 

Над 750 мм х 600 мм 2 
3. CNC управлението да е с 
възможност за индивидуализиране на 
интерфейса и правата на достъп за 
няколко оператора чрез персонална 
чип карта 

Няма тази възможност 0.5 

Налична е възможността 2 

CNC стругов център 
1. CNC управлението да е с 
възможност за индивидуализиране на 
интерфейса и правата на достъп за 
няколко оператора чрез персонална 
чип карта 

Няма тази възможност 0.5 

Налична е възможността 2 

Устройство за автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на 
инструмент 
1. Наличие на преходник от шпиндел 
ISO 50 към шпиндел ISO 40 

Не е наличен 0.5 
Наличен 2 

Максимално възможни точки по 
показателя – Т т.х. 

 10 точки 

  
В колона 1 са посочени характеристиките, които са от значение при оценката и определят броя точки 
за всяка. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2, трябва да е равна 
на 10 точки – колона 3. 
 
Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула: 

П 2 =  Т т.х.   х   0,50 , където : 
 Т т.х. е сумата на точките по колона 3 на участника. 
 “0,50” е относителното тегло на показателя. 
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Показател 3 – “Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки – 10 
и относително тегло - 0,20. 

 
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени 

най-добри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя Т г.с. 
за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица П3. 

 
Таблица П3 

Условия на гаранционен сервиз Параметри Точки 
1 2 3 

 
1. Гаранционен срок 
 

над 12 до 15 месеца включително 1 
над 15 месеца 3 

 
2. Време за реакция 
 

над 18 часа до 24 часа  1 
до 18 часа включително 3 

 
3. Време за отстраняване на повреда 
 

над 48 часа до 72 часа 1 
до 48 часа включително 4 

Максимално възможни точки по показател   
“Условия на гаранционен сервиз” – Т г.с.  

10 точки 

 
В колона № 1 са посочени условията, които са водещи при оценката и съответно определят броя на 
точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2, 
трябва да е равна на 10 точки - колона 3. 

 
Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 
П 3 =  Т г.с.   х   0,20 , където: 

 Т г.с. е сумата на точките по колона 3 на участника. 
 “0,20” е относителното тегло на показателя. 
 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките 
на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

КО = П1 + П2 + П3 
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
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ПРОЕКТ 

 
 

ДОГОВОР 
 № BG161PO003-1.1.07-0626-C0001 Su-01 

за Доставка на Петосен обработващ център, CNC стругов център и Устройство за 
автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмент” 

 
Днес ……2012 г. в гр. Перник между 
РЕД СТИИЛ ЕООД, гр. Перник, ул. „Кралевски път” № 1, ЕИК 131249285, представлявано 
от  Иван Колев Влаев - Управител, притежаващ  лична карта № 640334413, издадена на 
12.06.2010 г. от МВР София, наричано по нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

от една страна, 
и 

“…........................………..”, гр. ................. ул. ............................., ЕИК:…………………., 
представлявано от ………......................………… - ......................, притежаващ  лична карта 
№……………….., издадена на ……………. от МВР - гр………….., наричано по-нататък 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

от друга страна, 
се сключи настоящият договор за следното: 

 
Член 1 Предмет на договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, монтаж, 
въвеждане в експлоатация  и гаранционно обслужване в гаранционния срок на Петосен 
обработващ център , CNC стругов център и Устройство за автоматично измерване и 
настройка диаметър и дължина на инструмента (по един брой), с технически и 
функционални характеристики съгласно офертата, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е участвал в 
процедурата за избор, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (приложение 1 към настоящия 
договор). 
 
Член 2 Срок за изпълнение на договора 
Срокът за изпълнение е 4 (четири) месеца от датата на подписване на настоящия договор, но 
не по-късно от крайната дата на договора за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-
1.1.07-0626-C0001 (21.08.2014 г.). 
 
Член 3 Цена и плащане 
3.1 Общата стойност на договора е ..................... лв (.......................................... лева), без 
включен ДДС.  
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3.2. Договорената сума по т. 3.1 плюс полагащия се ДДС се изплаща по следната схема: 

- Авансово плащане в размер на 10 % от стойността на договора в седемдневен срок от 
подписване на договора и предоставяне на издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

- Междинно плащане в размер на 80 % от стойността на договора в седемдневен срок след 
приемане на активите на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписване на протокол за това и 
представяне на издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;      
- Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на договора в седемдневен срок след 
пускането в експлоатация на активите, подписване на финален приемо-предавателен 
протокол за доставки и предоставяне на издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.3. Всички плащания по този договор се извършват по банков път срещу издадени данъчни 
фактури. 
 
Член 4. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
4.1. Да осигури всички необходими технически условия и средства за монтажа на активите 
на неговата територия 

4.2. Да извърши плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в съответствие с чл. 3 на договора. 
4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица от 
него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 
предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща 
каквито и да било обезщетения, в случай на неоснователно неизпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията си по договора и/или приложенията към него и 
ако последният продължава да не ги изпълнява в срок от 5 работни дни след изпращането на 
писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
 
Член 5. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
5.1. Да получи стойността на договора по условията на чл. 3 
5.2. Да изпълни предмета на договор в срока по чл. 2. 

5.3. Да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за 
ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в съответната 
област и с настоящия договор 
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5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност 
за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора 
или като последица от него.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от 
искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 
резултат на нарушение на правата на трето лице. 
 
Член 6. Предаване и приемане 
6.1. Изпълнението на предмета на договора се приема с подписани от двете страни приемо-
предавателен протокол за доставки и финален приемо-предавателен протокол за доставки, 
като последният е основание за окончателно плащане. 
 
Член 7. Санкции и неустойки 
7.1. При неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сроковете, залегнали в този договор , за всеки 
просрочен ден той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лихва в размер на 0,1 % на ден върху цената 
по този договор, но не повече от 10 % от цената по договора. 
7.2. При забавяне на плащанията по този договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0,1 % неустойка на ден върху забавеното плащане, но не повече от 10 % от 
цената по договора. 

7.3. При установяване при пускането в експлоатация на доставените по договора активи, че 
някои от тях не удовлетворява някое от посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която 
той е участвал в процедурата за избор, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, функционални и 
технически характеристики, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 200% (двеста процента) от цената на договора. 
 
Член 8. Гаранционна и следгаранционна поддръжка 
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осъществява гаранционна поддръжка за доставените активи - 
Петосен обработващ център , CNC стругов център и Устройство за автоматично измерване и 
настройка диаметър и дължина на инструмента, в течение на ..................... месеца, като 
извършва поправка на всеки един възникнал не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефект за своя 
сметка. 

8.2. В периода на гаранцията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще спазва време за реакция до ..... часа, и ще 
отстранява повредата до ... часа 
(попълват се посочените от изпълнителя в офертата му  цифри) 

8.3. След изтичане на периода на гаранцията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще осигури 
следгаранционна поддръжка, за условията на която ще се сключи допълнителен договор 
 
Член 9. Общи условия 
9.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 
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9.2. Условията на членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 (б) и 14 от общите условия – приложение към 
Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0626-C0001, сключен 
между РЕД СТИИЛ ЕООД и Договарящия орган по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г, се отнасят и за страните 
по настоящия договор. 

9.3. Изменения и допълнения към договора могат да се правят само в писмена форма, при 
взаимно съгласие на двете страни, считат се за неразделна част от него и не могат да бъдат 
тълкувани по отделно. 
9.4. Страните се договарят , че ще решават евентуално възникнали спорове по повод този 
договор чрез преговори, а при непостигане на съгласие - съобразно действащата в Република 
България нормативна уредба,. 

 
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
от страните: 
 
Приложения:: 

1. Оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участие в проведената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ процедура. 

2. Извлечение от Общи условия – приложение към Договор за безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-1.1.07-0626-C0001 – членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 (б) и 14. 

 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
 


