
 

Проектно предложение BG14MFOP001

продукти и административно-битова

продуктите от риболов и акв

 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица

 

Официално наименование: „ФИШ

 

ЕИК: 203204152 

 

Адрес: Гр. Пловдив, бул. „Марица

 

Град: Пловдив 

За контакти: 

Лице/а за контакт: Илиян 

Григоров 

Електронна поща: 

fishplovdiv@gmail.com  

Интернет адрес/и(когато е приложимо

 

 

I.2)Вид на бенефициента и основна

 

� търговско дружество  

  юридическо лице с нестопанска

 друго (моля, уточнете): 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и
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Образец на публична

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

БЕНЕФИЦИЕНТА 

адреси и лица за контакт 

„ФИШ ЕКСПРЕС” ЕООД,  

Марица” 38, партер 

Пощенски 

код: 

4000 

Държава: България

 Иванов 

Телефон: 0887388103 

Факс: не 

приложимо) http://www.fishexpress-bg.eu  

и основна дейност/и 

нестопанска цел 

 обществени услуги 

 околна среда 

 икономическа и финансова дейност

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство

места за отдих и култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

 образование 

�търговска дейност 

 друго (моля, уточнете): 

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

процедурата и място на изпълнение на строителството

преработка на риба и рибни 

5-004 „Преработване на 

барство 2014-2020. 

 

публична покана по чл. 51от 

ЗУСЕСИФ 

България 

финансова дейност 

строителство и 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

строителството, доставката 
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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,реконструк

ция 

 

 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: 

Област Пловдив, община 

Марица, село Костиево 

УПИ 36.340 

 

код NUTS: BG 421 

 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

 

код NUTS:      

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

 

„Закупуване, доставка и монтаж на хладилна инсталация за нуждите на 

преработвателното предприятие на „Фиш Експрес” ЕООД намиращо се в 

обл.Пловдив, общ.Пловдив, село Костиево, УПИ 36.340” 

 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): 

 

45213210-8 – Хладилни камери 

 

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 (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

 

Предмет на процедурата е доставка и монтаж на хладилна инсталация. 

Конкретните обекти и броя им е виден от техническата спецификация, която е 

неразделно приложение към процедурната документация. 

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 145 336,67 лв. 

 

Посочената стойност е прогнозна и се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При 

предложена по-висока цена, участникът ще бъде отстранен от процедурата.  

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение: В рамките на договора, Бенефициентът ще изпрати писмена Заявка 

за доставка.  Срокът за изпълнение за  доставка на място е до 60 дни и започва да тече от 

деня следващ датата на приемане на заявката.  

Срокът  за инсталация, пуск и 72- часови проби, както и обучение на персонала за работа 

с инсталацията е до 10 дни. 

Срокът за изпълнение на Заявка за доставка е сумата от срока за доставка на място и 

срока за въвеждане в експлоатация (инсталация, пуск и 72-часови проби) и обучение на 

персонала за работа с оборудването.   

Общият срок за изпълнение на предмета на Договора за доставка не следва да бъде по-

дълъг от 8 (осем) месеца от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за 

изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ, който е 10.02.2019 г. 

Периодът за извършване на доставката следва да е съобразен със завършване на 

строително-монтажните работи за изграждане на производствената сграда на 

Възложителя, което е предмет на друга процедура по реда на Постановление № 160 на 

Министерския съвет от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и 

оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична 

покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

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

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 

 

Гаранция за добро изпълнение: 

 

Гаранцията за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора следва да се 

представи при подписване на договора в една от следните форми: 
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- Парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на дружеството 

„Фиш Експрес” ЕООД:  

Банка:_______________________________; 

Банкова сметка:______________________; 

Банков код:__________________________; 

 

- Банкова гаранция. Банковата гаранция за изпълнение на договора трябва да бъде 

неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата 

следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и 

безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на 

валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде със срок на валидност 

за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването 

на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова.  

 

Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (при наличието на основание за това) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

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 

Плащането ще се извърши съгласно конкретните условия на договора: 

 

- Авансово плащане– в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на 

договора – в срок до 10 (десет) работни дни след получаване на писмото за одобрение на 

процедурата за избор на изпълнител, изпратено след упражнен последващ контрол от 

страна на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020г.  и издаване на фактура от страна на 

Изпълнителя; 

 

- Окончателно плащане: 70% (седемдесет процента) от стойността на договора - в  

срок до 20 (двадесет) работни дни след приемане на изпълнение на договора и издаване 

на фактура от Изпълнителя. Приемане на изпълнението на Договора се счита за 

изпълнено след извършване в срок на доставката на всички части от инсталацията, 

монтажа им, извършени успешни 72- часови проби, доказващи функционалността, 

технически характеристики и параметри на инсталацията, както и качеството на 

охлажданата/замразяваната продукция, проведено обучение на персонала и предадена 

Техническа документация на инсталацията (Ръководство/Инструкция за 

експлоатация/работа на български език, паспорт/техническа спецификация, Сертификат/ 

Декларация за съответствие СЕ маркировка или еквиваленти документи за предложеното 

оборудване, отговарящи на международно приетите стандартни за употреба от 

Европейската общност) и Гаранционна/и карта/и. Удостоверяването на изпълнените 

условия се извършва с Приемо-предавателен протокол за доставки, подписан от 

Бенефициента и Изпълнителя.   
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Начинът и документите, съпровождащи плащанията трябва да отговарят на изискванията 

на Закона за счетоводството, Закона за ДДС и изискванията на Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 1 юли 2016 г. за определяне правилата 

за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за 

избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. Във фактурите и/или в опис към тях 

задължително се отбелязва видът и количеството на доставката, както и номерът на 

договора за безвъзмездна финансова помощ: „Разходът се извършва по 

административен договор № МДР-МП-01-35 от 10.08.2017г. по ПМДР“. 

 

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) 

_________Н/П_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

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

Ако да, опишете ги: 

1. Доставената инсталация да е нова и неупотребявана, както и да не е обременена с 

вещни тежести или други задължения.  

2. Доставката следва да бъде придружена от техническа документация, съдържаща 

информация за техническите и функционални характеристики на частите, посочени в 

техническата спецификация по процедурата. 

3. Изисквания към гаранционната поддръжка:  Гаранционният срок започва да тече от 

датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнен предмет 

на процедурата – доставено, монтирано и въведена в експлоатация инсталация.  

4. Изпълнителят при изпълнение на поръчката следва да се придържа точно към 

изискванията на публичната покана и останалата процедурна документация, 

приложимото национално и европейско законодателство  

5. Изпълнителят е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно сключения 

договор и с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели.  

6. Изпълнителят изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на 

принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в 

съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор. 

7. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.  

8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.  

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  
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ІІІ.2.1) Правен статус 

 

В процедурата за определяне на изпълнител може да участва като подаде оферта, 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и 

обединение от такива лица. 

 

Офертите следва да са издадени от  фирми, специализирани и с опит в 

осъществяването на подобни дейности. Съответствието с това условия се доказва 

чрез справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/ 

Правноинформационна система (АПИС, СИЕЛА или др.) за предмета на дейност на 

оферента. 

Годишният оборот на всеки оферент, който се отнася до предмета на поръчката 

трябва да надвишава обема/прогнозната стойност на поръчката. 

 

В случай, че участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица, условие за подписване на 

договор е представянето на заверено копие от удостоверение регистрация по 

БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквиваленти документи, издадени от 

компетентен орган в държавата по регистрацията. 

 

Изискуеми документи: 

 

1.Декларация с посочване на ЕИК или Удостоверение за актуално състояние – 

оригинал. В случай, че участникът е чуждестранно юридическо лице се прилагат 

аналогични на посочените официални документи от съответната страна – оригинал 

или заверено нотариално  копие, придружено с превод на български език от заклет 

преводач. - по образец; 

 

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

Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата, лицата, които 

са членове на управителни и надзорни органи на кандидата и други лица със статут, 

който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

управителните или надзорните органи; 

 

3. За обединения, които не са юридически лица, се представя договор/споразумение 

за създаване на обединението (оригинал или заверено от кандидата копие). В 

документа задължително се посочва представляващия/те обединението.; 

 

4. Надлежно пълномощно (оригинал или заверено копие) – в случай, че офертата се 

подписва или подава от пълномощник.; 

 

 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11от 

ПМС№160/01.07.2016 г.) 
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Изискуеми документи и информация 

 

1.Справка за оборот „сходен с 

предмета на поръчката”,за последните 

3(три) приключили финансови години в 

зависимост от датата, на която 

кандидатът
1
 е учреден или е започнал 

дейността си. 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

1.Кандидатите следва да са реализирали 

за последните 3 (три) приключили 

финансови години минимален оборот 

„сходен с предмета на поръчката
2
” от 

минимум 290 000 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 

 

1. Списък на изпълнените доставки със 

сходен предмет. Следва да са посочени 

датите и получателите, предметът на 

поръчките и тяхната стойност както и да 

са придружени с препоръки за добро 

изпълнение. 

 

2.Списък на техническите лица, които 

ще бъдат ангажирани с изпълнението на 

поръчката, включени или не в състава на 

дружеството, заемащи съответните 

позиции и отговарящи на предвидените 

изискванията. Списъкът се представя с 

описани образование и  квалификация 

на служителите, заверен и подписан от 

кандидата. 

 

 

 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

1. Кандидатът да е изпълнил минимум 5 

бр. доставки с предмет сходен с предмета 

на настоящата процедура 
3
през 

последните три години. 

 

 

 

2.Участникът трябва да разполага с екип 

от квалифицирани лица за изпълнението 

на предмета на процедурата в минимален 

състав, както следва: 

 

- 3 (три) лица монтажници 

• образование: минимум средно 

• минимум 2 години специфичен 

професионален опит в областта на 

монтажа, изискван за всяко от лицата. 

 

 

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                                             

 

                     
1
 В случайте, когато кандидатът е обединение  е достатъчно Икономическите и финансовите показатели, както 

и Техническите възможности и/или квалификация да бъдат доказани от един от участниците в обединението. 
2
 Оборот „сходен с предмета на поръчката” да се разбира оборот от „Дейности по доставка и монтаж на  

хладилна инсталация за дружества осъществяващи дейност в хранително-вкусовата промишленост.” 
3
 Под „Доставки с предмет сходен с предмета на настоящата процедура” да се разбират доставки на хладилни 

инсталации за хранително-вкусовата промишленост. 
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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.Гаранционен 

срок 

3. Гаранционна 

поддръжка 

 

Тежест 

40% 

 

25% 

 

35% 

Показатели 

4.____________ 

5. ______________ 

6. ______________ 

 

Тежест 

 

______________ 

________________ 

 

 

 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

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

 

№ МДР-МП-01-35 от 10.08.2017г. 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 30.07.2018г. (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: 

 

 

1http://www.eufunds.bg- интернет адрес на Единния информационен 

портал на Структурните фондове на ЕС  

 

2.http://www.fishexpress-bg.eu - (интернет адреса на възложителя- когато 

е приложимо) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 31.07.2018г. (дд/мм/гггг) 

Час: 10:00 ч. 
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Място (когато е приложимо): Гр. Пловдив, бул. „Марица” 38, партер  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

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 или Удостоверение за актуално състояние – оригинал. В 

случай, че участникът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на 

посочените официални документи от съответната страна – оригинал или заверено 

нотариално  копие, придружено с превод на български език от заклет преводач. - по образец; 

 

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

Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата, лицата, които са 

членове на управителни и надзорни органи на кандидата и други лица със статут, който им 

позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на 

този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните 

органи; 

 

3. За обединения, които не са юридически лица, се представя договор/споразумение за 

създаване на обединението (оригинал или заверено от кандидата копие). В документа 

задължително се посочва представляващия/те обединението.; 

 

4. Надлежно пълномощно (оригинал или заверено копие) – в случай, че офертата се подписва 

или подава от пълномощник.; 

 

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. Справка за оборота в сферата на доставката и монтаж на технологично оборудване за 

последните три приключили финансови години. 

 

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 Справка за изпълнените доставки с предмет сходен с предмета на настоящата 

процедура през последните три години, придружени с препоръки за добро изпълнение. 

2. Списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на 

поръчката, придружен  с автобиографии и копие на дипломи за завършено 

образование/квалификация. 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 
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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): 

 

 

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. 

 

 


