ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Штй

РЕШЕНИЕ
№ 1/29.08.2016 г.
На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и във връзка с провеждането на
процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на изпълнител в изпълнение на
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0283-C01/20.06.2016 г.
„Подобряване на производствения капацитет в Симолини 94 ООД“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”
РЕШАВАМ:
Да се открие процедура чрез ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАПА, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ
и ПМС 160/01.07.2016 г. при следните условия:
1. Предмет на процедурата: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
Обособена позиция 1: Автоматична машина за концево шиене на книжни тела -1 бр.;
Обособена позиция 2: Дигитална печатна машина за черно-бял печат - 1 бр. и
Обособена позиция 3: Линия за перфориране и затваряне на телени гребени -1 бр.
2. Срок за подаване на оферти - от 0f.09.2016 до 08.09.2016 00:00 часа
3. Дата на отваряне на офертите - 09.09.2016, 15:30 ч.
4. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
5. Адрес на отваряне на офертите: гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 15
6. Одобрявам следните документи за участие в процедурата, във връзка с провеждане на
процедурата:
• Публична покана;
• Изисквания към офертите;
• Техническа спецификация;
• Методика за оценка на офертите;
• Образец на оферта, вкл. съставните й части - техническо и ценово предложение;
• Образец на декларация по чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016;
• Образец на списък с изпълнени сходни договори за последните 3 години^
• Заповед за назначаване на комисия за оценка на офертите;
• Проект на договор за изпълнение за обособена позиция 1,2 и 3.
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Проект BG 16R FO P002-2.001-0283-C 01 П одобряване на производствения капацитет в Симолини 94 ООД,
финансиран от Оперативна п рограм а „Иновации и конкурентоспособност “, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския ф онд з а регионално развитие.
Този документ е създаден с финансоват а подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност “ 2014-2020,
съфинансирана от Е С чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдърж аниет о на документ а се носи от Симолини 94
О О Д и при никакви обстоятелства не м ож е да се приема, че този документ от разява официалното становище на
ЕСиУО

