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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: „АЙ БИ ДЖИ – ПЛАСТ“ ЕООД 

Адрес: ул. „Трифон Милушев“ №8  

Град: гр. Бяла, община Бяла, 

област Варна 

Пощенски 

код: 9101 

 

Държава: България 

За контакти: Управител 

Лице за контакт: Атанас 

Костадинов 

Телефон: 0882/975 551 

Електронна поща: 

ibg-plast@abv.bg  

Факс: 03679/27 83 

Интернет адрес: https://www.ibg-plast.bg/  

 

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): 22.23 Производство на 

дограма и други изделия от пластмаси за 

строителството, съгласно НКИД. 

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 

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

конкретния предмет на  вашата процедура) 

mailto:ibg-plast@abv.bg
https://www.ibg-plast.bg/
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(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. Бяла, ул. „Трифон 

Милушев“ №8 

код NUTS: BG331 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

код NUTS:      

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: 1 бр. обработващ център за алуминий, 

1 бр. едноглава отрезна машина с долно подаване на диска, 1 бр. автоматична двуглава 

отрезна машина със сервоуправление на ъглите, 1 бр. ъглонабивна машина, 2 бр. монтажни 

маси за алуминиева дограма. 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

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

позиции, когато е приложимо) 

42611000-2 Обработващи машини със специална употреба 

ІІ.1.4) 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 

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА, както следва: 

 

Наименование на 

актива 

Количество Прогнозна единична 

цена в лв., без ДДС 

Обща стойност в лв., 

без ДДС 

Обработващ център 

за алуминий 

1 289 462,84 289 462,84 

Едноглава отрезна 

машина с долно 

подаване на диска 

1 9 779,15 9 779,15 

Автоматична 

двуглава отрезна 

машина със 

сервоуправление на 

ъглите 

1 58 674,90 58 674,90 

Ъглонабивна 

машина 

1 15 646,64 15 646,64 

Монтажни маси за 

алуминиева дограма 

2 7823,32 

 

15 646,64 

 

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС, в цифри: 389 210,17 лв.  

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение: не повече от 120 календарни дни (от сключване на договора, но не по-

късно от датата на изтичане на срока на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ). Срокът за изпълнение включва доставка, монтаж и пускане в 

експлоатация на ДМА, предмет на процедурата. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции: Не е 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. 

Не е приложимо. 

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

разпоредби, които ги уреждат: 

• Окончателно (балансово) плащане в размер на 100% (сто процента) от стойността на 
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договора – до 90 календарни дни след доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 

оборудването, подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за доставка на 

оборудването и предоставянето 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: )  (когато е приложимо) 

Договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен само в случаите, предвидени 

в чл. 10, ал (2) от ПМС 160/01.07.2016 г.  

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

Ако да, опишете ги: 

1. Кандидатът трябва да покрива всички определени в документацията 

минимални технически и функционални изисквания. 

2. Кандидатите следва да спазват изискванията за публичност и информация, както и 

текстовите и графичните елементи на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 

– 2020 г.  

3. Кандидатите следва да имат предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, 

през което те са обвързани с условията на представените от тях оферти.  

4. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се 

приемат от бенефициента и не се разглеждат.  

5. Кандидат по процедурата има право да представи само една оферта.  

6. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.  

7. В случай, че бъде определен за изпълнител, кандидатът следва да представи към 

момента на подписване на договора следните доказателства за декларираните 

обстоятелства:  

- Свидетелство/а за съдимост на лицето/ата, които са овластени да представляват 

юридическото лице, издадено/и от съответния компетентен съд не по-рано от 6 (шест 

месеца) преди датата на сключване на договора – оригинал или заверено копие от 

лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и 

надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи.  

- Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен съд не 

по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на договора – оригинал или заверено 

копие.  

Забележка: актуалните обстоятелства за изпълнители, които са регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията, се извършва по служебен път от 

страна на бенефициента.  

- Удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община по 

седалище на възложителя и на кандидата, установени с влязъл в сила акт н 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен.  

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” за липса на 

влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение 
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на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 

от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът 

е установен.  

- Удостоверение от съответния съд /орган/, че кандидатът не е в процедура по 

несъстоятелност или ликвидация. Когато избраният изпълнител е обединение, 

посочените документи се представят за всеки един член на обединението.  

При условие че кандидатът-търговец е установен в държава, в която регистрите, 

касаещи актуалното му състояние, са публично достъпни, документ, удостоверяващ 

неговото актуално състояние, както и липсата на процедура по несъстоятелност и 

ликвидация може да не се изисква, ако посочи ЕИК (Единен идентификационен код). 

В тези случаи, бенефициентът следва да удостовери извършената проверка с 

разпечатки от съответния регистър (заверени с подпис и печат на бенефициента) или 

други документи, удостоверяващи извършената проверка: 

 - когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, кандидатът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение според законодателството на държавата, в която е установен.  

- когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 

закон, кандидатът представя официално изявление, направено пред компетентен 

орган в държавата, в която той е установен.  

8. Договор не може да се сключва с кандидат, който е:  

8.1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  

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;  

8.2. обявен в несъстоятелност;  

8.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 

 8.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към общината по регистрация на кандидата и 

бенефициента, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.  

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 
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1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност;  

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, се прилагат аналогични 

на посочените изискуеми официални документи от съответната страна – оригинал 

или официално заверено (с подпис, печат и „Вярно с оригинала”) копие, придружено 

с превод на български език. 

3. Когато кандидатът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице – копие от договора за обединение или документ, подписан от 

всички лица в обединението, в който се посочва представляващият. Задължително се 

представят и документите по т. 1 и 2 за всички членове на обединението. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация: 

 

Копие на отчетите за приходите и 

разходите или еквивалентни счетоводни 

документи, доказващи изискуемия общ 

оборот за последните три приключени 

финансови години (считано от датата на 

подаване на офертата), 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: 

 

Общият годишен оборот на кандидата за 

последните три приключени финансови години 

(считано от датата на подаване на офертата), в 

зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността – трябва да е 

на стойност не по-малка от: 700 000,00 лв. 

 

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

160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми документи и информация: 

 

Списък на основните доставки, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

процедурата, изпълнени през 

последните 3 години (считано от датата 

на подаване на офертата, в зависимост 

от датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си), 

включително стойностите, датите и 

получателите, придружен от 

препоръки/референции за добро 

изпълнение. 

Препоръките/референциите следва да 

кореспондират със списъка на 

основните доставки. 

 

*В случай че кандидатът е 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

 

Кандидатът трябва 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 1 (една) доставка с предмет, 

еднакъв или сходен с предмета на процедурата.  

Под „сходен предмет на процедурата“ следва 

да се разбира доставка на машина/и и/или 

оборудване за обработка на метал и/или твърда 

пластмаса. 

Кандидатът трябва да представи минимум 1 брой 

референция/препоръка, която да кореспондира 

със списъка на основните доставки. 
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чуждестранно юридическо или 

физическо лице се прилагат аналогични 

на посочените изискуеми документи – 

оригинал или заверено от кандидата 

копие, придружено с превод на 

български език.  

 

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 

2. Техническа оценка 

3. Условия на гаранционен сервиз 

4. Срок на гаранционно обслужване 

5. Срок на извънгаранционно обслужване 

6. Срок за доставка, монтаж и пускане в 

експлоатация 

Тежест 

40% 

30% 

5% 

5% 

10% 

10% 

  

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

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

BG16RFOP002-2.049-0001-C01 

Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет в „АЙ БИ 

ДЖИ – ПЛАСТ“ ЕООД“  

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 03/02/2020 (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: 
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1 http://www.eufunds.bg - интернет адрес на Единния информационен портал на 

Структурните фондове на ЕС  

2. http://ibg-plast.bg/ - интернет адреса на възложителя. 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

До 21/11/2020 (дд/мм/гггг) 

Датата на изтичане на срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 04/02/2020 (дд/мм/гггг)  

Час: 9:00 часа 

Място: „АЙ БИ ДЖИ – ПЛАСТ“ ЕООД 

Адрес: гр. Бяла, ул. „Трифон Милушев“ №8 

 

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; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. – при подаване на оферти. 

3. Когато кандидатът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице – копие от договора за обединение. Задължително се представят и 

документите по т. 1 и 2 за всички членове на 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. Копие на отчетите за приходите и разходите или еквивалентни счетоводни документи, 

доказващи изискуемия оборот за последните три приключени финансови години, считано от 

датата на подаване на офертата, 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”. 

 

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 основните доставки, които са еднакви или сходни с предмета на процедурата, 

изпълнени през последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата, в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си), 

включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки/референции за 

добро изпълнение. Препоръките/референциите следва да кореспондират със списъка на 

основните доставки. 

 

*Под „сходен предмет на процедурата“ следва да се разбира доставка на машина/и и/или 

оборудване за обработка на метал и/или твърда пластмаса. 

http://www.eufunds.bg/
http://ibg-plast.bg/
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**В случай че кандидатът е чуждестранно юридическо или физическо лице се прилагат 

аналогични на посочените изискуеми документи от съответната страна – оригинал или 

заверено от кандидата копие, придружено с превод на български език. 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 

2. Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни ( Регламент 

(ЕС) 2016/679); 

3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

4. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите. 

 

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. 


