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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: „Д.А.Р.К. - 2002“ ЕООД 

Адрес: област София, община Столична, гр. София 1504, район Оборище, ул. 

„Анжело Ронкали” № 16А 

Град: София Пощенски 

код: 1504 

 

Държава: 

България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: 

Елизабет Петкова Михайлова 

Телефон: 

+359 88 981 4879 

Електронна поща: 

dark2002@abv.bg 

 

Факс: 

+359 2 8465477 

Интернет адрес: http://www.dark2002.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): код по КИД 

2008 – 33.12 Ремонт на машини и 

оборудване, с общо и специално 

предназначение 

http://www.eufunds.bg/
mailto:dark2002@abv.bg
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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: 

гр. София 1504, район 

Оборище, ул. „Анжело 

Ронкали” № 16А  

 

код NUTS: B G 4 1 2 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

код NUTS:      

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

 

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модерно оборудване, 

представляващо ДМА по следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Бутален Компресор – 1 брой; 

Обособена позиция 2: Пневматичен ударен гайковерт на 1” – 1 брой; 

Обособена позиция 3: Aкумулаторен гайковерт на 1/2” – 1 брой; 

Обособена позиция 4: Пневматична система за наливане на масло – 1 брой; 

Обособена позиция 5: Електрическа помпа – 1 брой; 

Обособена позиция 6: Акумулаторен винтовърт – 1 брой; 
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Обособена позиция 7: Комплект мобилно стартерно и зарядно за акумулатори – 1 

брой; 

Обособена позиция 8: Динамометричен ключ – 1 брой; 

Обособена позиция 9: Мултипликатор на усилието – 1 брой; 

Обособена позиция 10: Помпа за проверка и калибровка на дизелови инжектори – 1 

брой; 

Обособена позиция 11: Пароструйка – 1 брой; 

Обособена позиция 12: Трифазна инверторна заваръчна машина – 1 брой; 

Обособена позиция 13: Мултипроцесна машина – 1 брой; 

Обособена позиция 14: Резак за газокислородно рязане – 1 брой; 

Обособена позиция 15: Мулти-канален ръчен измервателен инструмент – 1 брой; 

Обособена позиция 16: Ръчна лазерна рулетка – 1 брой; 

Обособена позиция 17: Бормашина – 1 брой; 

Обособена позиция 18: Перфоратор – 1 брой; 

Обособена позиция 19: Електронен оптичен инструмент за измерване на ъгли – 1 брой; 

Обособена позиция 20: Цифров ултразвуков дефектоскоп – 1 брой; 

Обособена позиция 21: Ултразвуков дебеломер – 1 брой; 

Обособена позиция 22: Монофазен генератор – 1 брой“. 

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 
 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модерно оборудване, 

представляващо ДМА по следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Бутален Компресор – 1 брой; 

Обособена позиция 2: Пневматичен ударен гайковерт на 1” – 1 брой; 

Обособена позиция 3: Aкумулаторен гайковерт на 1/2” – 1 брой; 

Обособена позиция 4: Пневматична система за наливане на масло – 1 брой; 

Обособена позиция 5: Електрическа помпа – 1 брой; 

Обособена позиция 6: Акумулаторен винтовърт – 1 брой; 

Обособена позиция 7: Комплект мобилно стартерно и зарядно за акумулатори – 1 

брой; 

Обособена позиция 8: Динамометричен ключ – 1 брой; 

Обособена позиция 9: Мултипликатор на усилието – 1 брой; 

Обособена позиция 10: Помпа за проверка и калибровка на дизелови инжектори – 

1 брой; 

Обособена позиция 11: Пароструйка – 1 брой; 

Обособена позиция 12: Трифазна инверторна заваръчна машина – 1 брой; 
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Обособена позиция 13: Мултипроцесна машина – 1 брой; 

Обособена позиция 14: Резак за газокислородно рязане – 1 брой; 

Обособена позиция 15: Мулти-канален ръчен измервателен инструмент – 1 брой; 

Обособена позиция 16: Ръчна лазерна рулетка – 1 брой; 

Обособена позиция 17: Бормашина – 1 брой; 

Обособена позиция 18: Перфоратор – 1 брой; 

Обособена позиция 19: Електронен оптичен инструмент за измерване на ъгли – 1 

брой; 

Обособена позиция 20: Цифров ултразвуков дефектоскоп – 1 брой; 

Обособена позиция 21: Ултразвуков дебеломер – 1 брой; 

Обособена позиция 22: Монофазен генератор – 1 брой“. 

 

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 

(в цифри) : 85 000,00 лв. 

 

Обособена позиция 1: Бутален Компресор – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 1 – 1 000,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 2: Пневматичен ударен гайковерт на 1” – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 2 – 2 800,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 3: Aкумулаторен гайковерт на 1/2” – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 3 – 1 100,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 4: Пневматична система за наливане на масло – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 4 – 1 300,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 5: Електрическа помпа – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 5 – 1 300,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 6: Акумулаторен винтовърт – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 6 – 1 200,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 7: Комплект мобилно стартерно и зарядно за акумулатори – 1 

брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 7 – 2 500,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 8: Динамометричен ключ – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 8 – 2 500,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 9: Мултипликатор на усилието – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 9 – 4 000,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 10: Помпа за проверка и калибровка на дизелови инжектори – 

1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 10 – 1 200,00 лв. без ДДС  
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Обособена позиция 11: Пароструйка – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 11 – 4 500,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 12: Трифазна инверторна заваръчна машина – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 12 – 4 300,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 13: Мултипроцесна машина – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 13 – 3 000,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 14: Резак за газокислородно рязане – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 14 – 1 300,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 15: Мулти-канален ръчен измервателен инструмент – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 15 – 7 000,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 16: Ръчна лазерна рулетка – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 16 – 1 200,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 17: Бормашина – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 17 – 1 100,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 18: Перфоратор – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 18 – 1 300,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 19: Електронен оптичен инструмент за измерване на ъгли – 1 

брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 19 – 5 500,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 20: Цифров ултразвуков дефектоскоп – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 20 – 27 300,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 21: Ултразвуков дебеломер – 1 брой; 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 21 – 1 600,00 лв. без ДДС  

 

Обособена позиция 22: Монофазен генератор – 1 брой“. 

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция 22 – 8 000,00 лв. без ДДС  

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение: 

 

за всяка обособена позиция - до 5 (пет) месеца от сключване на договора, но не 

по-късно от изтичане срока на изпълнение на договор за безвъзмездна финансова 

помощ №BG16RFOP002-2.001-0762-C01. 
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

 

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 

Неприложимо. 

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат 

 

Заплащането ще се извърши по банков път за всяка обособена позиция, както 

следва: 

 

 Авансово плащане – 50% от стойността на обособена позиция в срок до 15 

(петнадесет) работни дни след подписване на договора за доставка; 

 

 Окончателно плащане – 50% от стойността на обособена позиция в срок до 

30 (тридесет) работни дни след подписване на Приемо-предавателен 

протокол за доставка. 

 

„Д.А.Р.К. - 2002“ ЕООД ще заплати цената спрямо сключения договор за 

доставка за съответната обособена позиция и след предоставяне от страна на 

изпълнителя на съответния разходооправдателен документ, който 

задължително съдържа и следния текст: 

 

„Разходите са по проект „Повишаване на производствения капацитет на 

„Д.А.Р.К. - 2002” ЕООД по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0762-C01“ 

 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да   не  

Ако да, опишете ги: 

 

Неприложимо. 
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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 (Приложение към тръжната документация)/ 

Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ 

за самоличност – оригинал/ копие, заверено от кандидата с подпис, печат и 

текста „Вярно с оригинала“; 

2. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ; 

3. Други документи: списък – опис на документите, съдържащи се в офертата – 

оригинал с подпис и печат на кандидата. 

 

 В случай, че кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, тогава 

следва да представи еквивалентни документи от съдебен или административен 

орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се 

издават документи за обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ или когато 

документите не включват всички обстоятелства, участникът представя клетвена 

декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 

държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно 

значение според съответния национален закон, участникът представя официално 

заявление, направено пред съдебен или търговски орган в държавата, в която той е 

установен. 

 Всички упоменати по-горе документи следва да бъдат на български език за 

кандидатите от България, а за чуждестранни физически или юридически лица – с 

превод на български. 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2 от ПМС 

118/2014) 

Изискуеми документи и информация 

 

 

За всички обособени позици: 

 

Копия от отчета за приходи и разходи 

за последните 3 (три) приключени 

финансови години в зависимост от 

датата на която кандидатът е учреден 

или започнал дейността си, заварени   

от кандидата с подпис, печат и текста 

„Вярно с оригинала”. 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

За всички обособени позици: 

 

Кандидатът трябва да има общ оборот 

за последните 3 (три) приключени 

финансови години, в зависимост от 

датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, който да е 

равен или превишаващ 2 (два) пъти 

прогнозната стойност на 

оферираната/ите обособена/и 

позиция/ии. 

http://www.eufunds.bg/
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ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4 от ПМС 

118/2014) 

Изискуеми документи и информация 

 

 

Неприложимо. 

 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

Неприложимо. 

 

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 

 

Показатели 

 

1.Предложена 

цена 

характеристики 

 

 

2.Гаранционно 

обслужване на 

оборудването 

 

Тежест 

 

30 % (0,30) 

 

 

 

 

20 % (0,20) 

 

 

Показатели 

 

3.Ивън 

гаранционно 

обслужване на 

оборудването 

 

4.Време за 

реакция при 

възникнал 

технически 

проблем 

Тежест 

 

30 % (0,30) 

 

 

 

 

20 % (0,20) 

(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 

 

BG16RFOP002-2.001-0762-C01 

http://www.eufunds.bg/
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ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - 

спецификации и допълнителни документи  

Документацията за участие може да се п 

олучава до изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да 

разгледат документацията, преди да я получат. Поканата и документацията за 

участие – спецификации и допълнителни документи могат да се получат по някой 

от следните начини: 

 Чрез предоставянето на ръка на адрес: гр. София 1504, район Оборище, ул. 

„Анжело Ронкали” № 16А; 

 Чрез изпращане по електронна поща; 

 Чрез изпращане по пощата/ куриер, когато запитващото лице плати стойността 

на пощенските/ куриерските разходи; 

 

Достъп до документацията може да се получи и на следните интернет адреси: 

http://www.eufunds.bg, http://www.competitiveness.bg и http://www.dark2002.com. 

 

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 15/07/2016 (дд/мм/гггг)                  Час: 16:00 

 

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на 
Република България  

 

2. http://www.dark2002.com - (интернет адреса на възложителя) 
 

3. http://www.competitiveness.bg - (интернет адреса на УО) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти 

 

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. 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 18/07/2016 (дд/мм/гггг)  

Час: 11:00 

Място (когато е приложимо): гр. София 1504, район Оборище, ул. „Анжело 

Ронкали” № 16А 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.dark2002.com/
http://www.eufunds.bg/
http://www.dark2002.com/
http://www.opcompetitiveness.bg/
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Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  

(когато е приложимо)      да       не  

 

Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, 

представители на Управляващия орган, както и членовете на Оценителната 

комисия. След обявяване на цената, кандидатите или техните упълномощени 

представители са длъжни да напуснат залата. 

 

 

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.): 

Кандидат за изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, както и техни обединения. 

1. Декларация с посочване на ЕИК (Приложение към тръжната документация)/ 

Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за 

самоличност – оригинал/ копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текста 

„Вярно с оригинала“; 

2. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

3. Други документи: списък – опис на документите, съдържащи се в офертата – 

оригинал с подпис и печат на кандидата 

 В случай, че кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, тогава следва 

да представи еквивалентни документи от съдебен или административен орган от държавата, 

в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за 

обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно 

значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация 

няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя 

официално заявление, направено пред съдебен или търговски орган в държавата, в която той 

е установен. 

 Всички упоменати по-горе документи следва да бъдат на български език за кандидатите от 

България, а за чуждестранни физически или юридически лица – с превод на български. 

 

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.): 

За всички обособени позици: 

Копия от отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) приключени финансови 

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

си, заварени   от кандидата с подпис, печат и текста „Вярно с оригинала”. 
За всички обособени позици: 

http://www.eufunds.bg/
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Кандидатът трябва да има общ оборот за последните 3 (три) приключени финансови години, 

в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, който да е равен или 

превишаващ 2 (два) пъти прогнозната стойност на оферираната/ите обособена/и позиция/ии. 

 

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.): 

Неприложимо. 

 

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. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на 

труда  (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за 

строителство): Неприложимо. 

4. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите; 

5. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от 

организацията на работа на конкретния бенефициент): Неприложимо 

6. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

 

а) списък – опис на документите, съдържащи се в офертата – оригинал с подпис и 

печат на кандидата. 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 

да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. 

2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на 

Единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република 

България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на 

такава 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

 

 

http://www.eufunds.bg/

