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ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Образец на публична покана по чл. 51 от
от ЗУСЕСИФ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
L1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: СИМОЛИНИ 94 ООД
Адрес: ж.к. Хаджи Димитър, бул. Владимир Вазов № 15
Град: София

Пощенски
к о д :1510

Държава: България

За контакти:
Телефон: 0887861833
Лице/а
за
контакт:
Николай
Здравков - Управител
4
Електронна поща: simolini@abv.bg
Факс: 028403498
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
www.simolini.com
1.2) 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)'. 18.12
Печатане на други издания и печатни
продукти____________________________

РАЗДЕЛ II.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ
---------------------------------------------------- www.eufunds.bs---------------------------------------Проект BG16RFOP002-2.001-0283-C01 Подобряване на производствения капацитет в Сгшолини 94
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съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
94 ООД и при никакви обстоятелства не мож е да се приема, че този документ отразява официат
становище на ЕС и УО
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II.1) Описание
II.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата
(Изберете само един обект - строителство, доставки
съответства на конкретния предмет на вашата процедура)
(а) Строителство

□

□ Изграждане

(б)Доставки

или услуги,

който

Ш (в) Услуги □

ИЗ Покупка

Категория услуга:№ □ □

□ Лизинг
□Проектиране и изпълнение
□ Покупка на изплащане
□ Рехабилитация,
реконструкция
□ Строително-монтажни
работи

□ Наем за машини и
оборудване
□ Комбинация от
изброените
□ Други (моля, пояснете)

Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на
строителството:
доставка:
услугата:
гр. София, бул. Владимир
Вазов № 15
код NUTS: □ □ □ □ □
код NUTS: BG 411
II. 1.2) Описание на предмета на процедурата:

изпълнение

на

код NUTS: □ □ □ □ □

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.
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
автоматична машина за концево шиене на книжни тела -1 бр.
Минимални технически и функционални характеристики:
1) Максимална механична скорост - не по-малко от 167 цик./мин. или 10000
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цик./час;
Максимален размер на лист - не по-малко от 420 х 640 мм.;
Минимален размер на лист - не по-голям от 150 х 200 мм.;
Наличие на устройство за разделяне на книжни тела;
Наличие на автоматичен подавач.

Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оиенка:
1) Система за подаване на единични листа и конвенционални коли
2) Възможност на машината да бигова и сгъва индивидуално всеки лист
3) Автоматични настройка на формата при листоподаването
4) Възможност за четене на изображения и баркодове /проверка на правилно
подадени коли и листа/
5) Автоматично подрязване на конци
6) Автоматично разделяне на книжните блокове
7) Отдалечен контрол и диагностика от фабриката производител
8) Памет поръчки и статистика USB вход.

Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на
оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил
машина без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде
отхвърлена на това основание.
Обособена позиция 2; Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
дигитална печатна машина за черно-бял печат - 1 бр.
Минимални технически и функционални характеристики:
1) Наличие на стандартен модул за хартия, стакер и контролер;
2) Технология за обработка на изображението: електро-фотографска за
едновременен двустранен печат;
3) Скорост на печат - А4: не по-малко от 250 изображения/мин двустранно и АЗ:
не по-малко от 132 изображения/мин. двустранно;
4) Максимален формат на хартията при стакера: не по-малко от 350 х 500 мм;
5) Резолюция на печатния модул: 600 х 1200 dpi;
6) Грамаж на хартията при стандартна медия - минимум 50 гр./м2 - максимум 300
гр./м2
Допълнителни технически и функционални характеристики. предмет на оиенка:
1) Възможност за подаване и двустранен печат на медии с размери 350/500 мм
2) Регистрация на изображението лице/гръб към медията
/регистрация на
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отпечатъка/ по малка от 0,2 мм
3) Възможност за влагане на предварително отпечатани страници

Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на
оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил
машина без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде
отхвърлена на това основание.
Консумация на електрическа енергия и отделяне на вредни емисии:
1) Консумация на електрическа енергия за отпечатване на 1000 бр. А4 изображения
- консумация на електроенергия в работен режим на черно-бяла печатна система
във W, необходима за отпечатването на 1000 А4 изображения на стандартна
медия 80гр/м2 за предлаганата машина

Забележка: Предложената консумация не може да бъде 0. Участници,
предложили консумация на електрическа енергия равна на 0 ще бъдат
отстранявани от търга.
2) Ниво на отделяне на вредни емисии - отделяни вредни емисии в пълен работен
режим на черно-бяла печатна система (озонови емисии) в мг/ч.
Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за
перфориране и затваряне на телени гребени - 1 бр.
Минимални технически и функционални характеристики:
1) Наличие на модул за перфориране и модул за затваряне на телени гребени;
2) Максимални дължина на перфорацията при модула за перфориране - не помалко от 500 мм;
3) Максимални ширина на подвързване при модула за затваряне на телени гребени
- 500 мм;
4) Максимални дебелина на перфорация при модул за перфорация - не по-малка от
4 мм;
5) Максимална дебелина на книжно тяло при модул за затваряне на телени гребени
- не по-малко от 26 мм.
Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:
1) Перфораторът следва да се състои от две половинки с палцов изрез
2) Възможност на машината да бъде задействана с педал и с микропрекъсвач
3) Ексцентрик за регулиране на горната греда
4) Възможност за индивидуален блокаж на перфопоасоните
5) Трифазно захранване на перфориращия модул_________________________
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6) Възможност на модула за затваряне да работи с телени гребени с размери от
3/16 до 1,1/2 инч

Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на
оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил
машина без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде
отхвърлена на това основание.
II. 1.3) Общ терминологичен речник (CPV):
Обособена позиция 1: 42991110-3 Машини за подшиване
Обособена позиция 2: 42991200-1 Печатарски машини
Обособена позиция 3: 42991100-0 Машини за подвързване
(Посочва се кодът no CPV на предмета на процедурата, включително за всички
обособени позиции, когато е приложимо)___________________________________
II. 1.4) Обособени позиции: да ШЗ не □
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
k

само за една обособена позиция
□

за една или повече
обособени позиции

за всички обособени
позиции
□

И.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
Прогнозна стойност в лева без ДДС:
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
автоматична машина за концево шиене на книжни тела - 1 бр. - 410 724,30 лв. без
ДДС или 210 000.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 лв.;
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитална
печатна машина за черно-бял печат - 1 бр. - 254 169,89 лв. без ДДС или
129 955.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 лв.;
Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за
перфориране и затваряне на телени гребени - 1 бр. - 24 438,10 лв. без ДДС или
12 495.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 лв.;
Прогнозна стойност в лева на процедурата, без Д ДС (когато е приложимо)_______
■
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(в цифри) : 689 332.29 лв. без ДДС или 352 450.00 евро без ДДС по курс 1
EUR=1.95583 лв.;

или о т ____________________ д о __________________

II.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци:
Обособена позиция 1: до 8 месеца (от сключване на договора), но в рамките на
договора за безвъзмездна финансова помощ или днит □ □ □ □ (от сключване на
договора)
Обособена позиция 2: до 4 месеца (от сключване на договора), но в рамките на
договора за безвъзмездна финансова помощ ши дни: □ □ □ □ (от сключване на
договора)
Обособена позиция 3: до 8 месеца (от сключване на договора), но в рамките на
договора за безвъзмездна финансова помощ ши днит □ □ □ □ (от сключване на
договора)

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III. 1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата
III.1.1) Изискуеми гаранции

(когато е приложимо)

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение)'.
Не е приложимо
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.
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III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
Публичната покана се финансира по проект: „Подобряване на производствения
капацитет в Симолини 94 ООД, договор BG16RFOP002-2.001-0283-C01, схема
„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ чрез Европейски фонд за
регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020г.

Начин на плащане за всички обособени позиции (1, 2 и 3):
Плащането ще се извърши както следва:

-

30 % авансово плащане от стойността на договора за съответната обособена
позиция при подписване на договор;
60 % междинно плащане от стойността на договора за съответната обособена
позиция при готовност за експедиция;
10 % окончателно плащане от стойността на договора за съответната
обособена позиция след въвеждане в експлоатация на доставените активи,
удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол и представена
______ фактура.______________________________________________________________
III.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)
Срок на договора за безвъзмездна финансова помощ__________________________
III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да 13 не □
Ако да, опишете ги:
Изисквания към валутата, в която се оферира цената:
Изисква се офертата да бъде в български лева (BGN). Няма да бъде отстраняван
кандидат който в офертата е оферирал цена в евро (EUR), като неговата оферта ще
бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева. В случай че
кандидат оферира цена във валута различна от лева или евро, той ще бъде
отстранен.
Изисквания към гаранционна поддръжка и сервиз:
Обособена позиция 1: Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум
12 месеца гаранционна поддръжка и сервиз на доставеното оборудване.
Минималният срок за гаранционна поддръжка и сервиз е 12 месеца. Участник,
www.eufunds.bsПроект BG16RFOP002-2.001-0283-C01 Подобряване на производствения капацитет в Симолини 94
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност “
съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи о <
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предложил оферта, която не съдържа информация относно предложена гаранционна
поддръжка и сервиз или в която предложения срок за гаранционна поддръжка и
сервиз е по-малък от 12 месеца, ще бъде отстранен.
Срокът за гаранционна поддръжка и сервиз следва да се предлага в месеци като
цяло число.
Обособена позиция 2: Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум
12 месеца гаранционна поддръжка и сервиз на доставеното оборудване.
Минималният срок за гаранционна поддръжка и сервиз е 12 месеца. Участник,
предложил оферта, която не съдържа информация относно предложена гаранционна
поддръжка и сервиз или в която предложения срок за гаранционна поддръжка и
сервиз е по-малък от 12 месеца, ще бъде отстранен.
Срокът за гаранционна поддръжка и сервиз следва да се предлага в месеци като
цяло число.
Обособена позиция 3: Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум
12 месеца гаранционна поддръжка и сервиз на доставеното оборудване.
Минималният срок за гаранционна поддръжка и сервиз е 12 месеца. Участник,
предложил оферта, която не съдържа информация относно предложена гаранционна
поддръжка и сервиз или в която предложения срок за гаранционна поддръжка и
сервиз е по-малък от 12 месеца, ще бъде отстранен.
Срокът за гаранционна поддръжка и сервиз следва да се предлага в месеци като
цяло число.
Документация, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:
Обособена позиция 1:
Кандидатът следва да предостави инструкция за работа с машината на английски
език, както и каталог на резервните части и ел. схеми.
Обособена позиция 2:
Кандидатът следва да предостави ръководство на потребителя на английски език,
както и сертификат за вредни емисии.
Обособена позиция 3:
Кандидатът следва да предостави инструкция за работа с машината на. английски
език, както и каталог на резервните части и ел. схеми.
Обучение:
Обособена позиция 1:
Кандидатите по обособената позиция трябва да осигурят за своя сметка обучение на
персонала на Симолини 94 ООД за работа с машината. Разходите по обучението на
ww w . eufunds. b g
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персонала не трябва да са включени в цената на машината и обучението трябва да е
безплатно за Симолини 94 ООД.
Обособена позиция 2:
Кандидатите по обособената позиция трябва да осигурят за своя сметка обучение на
персонала на Симолини 94 ООД за работа с машината. Разходите по обучението на
персонала не трябва да са включени в цената на машината и обучението трябва да е
безплатно за Симолини 94 ООД.
Обособена позиция 3:
Кандидатите по обособената позиция трябва да осигурят за своя сметка обучение на
персонала на Симолини 94 ООД за работа с машината. Разходите по обучението на
персонала не трябва да са включени в цената на машината и обучението трябва да е
безплатно за Симолини 94 ООД.

4

III.2) Условия за участие
III.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:

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.
3. Други документи (ако е приложимо).
III.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС №
160/01.07.2016 г.)____________________
Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания
(когато е
приложимо):
Обособена позиция 1: Не е приложимо

Обособена позиция 1: Не е приложимо

Обособена позиция 2:
Изискуеми документи и информация:

Обособена позиция 2:
Минимални изисквания:

1. Отчет

за

______ разходите за

приходите
и Специфичен оборот: Кандидатът трябва
последните 3 да има специфичен оборот не по-малко
■

w w w .eu fu n ds.bs ■
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(три) приключени финансови от 2 пъти прогнозната стойност на
години или еквивалент, когато обособена позиция 2 (или 508 339,78 лв.)
тази информация е публична в
държавата, в която кандидатът е
установен.
Когато
по
обективни
причини
кандидатът не може да представи
исканите от бенефициента документи,
той може да докаже икономическото и
финансовото си състояние с всеки
документ,
който
бенефициентът
приеме за подходящ.

сумарно за предходните 3 приключени
финансови години, в зависимост от
датата, на която е учреден или е започнал
дейността си.
Под специфичен следва да се разбира
монтаж и
оборот от доставка.
въвеждане
в
експлоатаиия
на
производствени дигитални системи за
печат.

2. Справка
за
специфичния
оборот по години за последните
3 (три) приключени финансови
години.
Обособена позиция 3; Не е приложимо

Обособена позиция 3: Не е приложимо

III.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС
№ 160/01.07.2016 г.)
Изискуеми документи и информация
Обособена позиция 1: Не е приложимо

Минимални изисквания (когато е
приложимо)'.
Обособена позиция 1: Не е приложимо

Обособена позиция 2:
Изискуеми документи и информация:

Обособена позиция 2:
Минимални изисквания:

1.
Списък на основните доставки, 1. Кандидатът трябва да е изпълнил
изпълнени през последните 3 години в
общо за последните 3 години (в
зависимост от датата на
която
зависимост от датата на която е
кандидатът е бил учреден, включително
учреден или е започнал дейността си)
стойностите, датите и получателите
не по-малко от 2 бр. договори е
(Образец 1).
предмет сходен с този на настоящата
обособена позиция.
2.
Референции за добро изпълнение
по договорите по т.1.
2. Кандидатът трябва да представи поне
две референции за изпълнените
договори/доставки
(по
т.1.)
за
последните 3 години (в зависимост от
датата на която е учреден или е
w w w . eufunds. b s ■
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започнал дейността си) с предмет
сходен с този на настоящата обособена
позиция.
Сходен предмет: доставка, монтаж
и въвеждане в експлоатаиш на
производствени дигитални системи за
печат.

Обособена позиция 3: Не е приложимо

Обособена позиция 3: Не е приложимо

РАЗДЕЛ IV ПРОЦЕДУРА
IV. 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

Е)

Е1 показатели, посочени в Методиката за оценка

Показатели

Тежест

Обособена позиция 1:
1. Предложена цена

30%

2. Допълнителни
технически
характеристики

и

функционални

3. Гаранционна поддръжка и сервиз

■

www. eufunds. b g

60%

10%

-
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Обособена позиция 2:
1. Предложена цена

30%

2. Допълнителни
технически
характеристики

и

функционални

42%

3. Консумация на електрическа енергия и отделяне на 28%
вредни емисии
Обособена позиция 3:
1. Предложена цена

30%

2. Допълнителни
технически
характеристики

и

функционални

3. Гаранционна поддръжка и сервиз

60%

10%

4

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001-0283-C01
IV.2.2) Срок за подаване на оферти
Дата: 08/09/2016 (дд/мм/гггг)
Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
IV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1 http://www. eufunds. bs

-

интернет адрес на Единния информационен портал на

Структурните фондове на ЕС
2.....................................................................................................- ( интернет адреса на възложителя - когато е приложимо)

www. eufunds. bs ■
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IV.2.5) Срок на валидност на офертите
До □ □ /□ □ /□ □ □ □ (дд/мм/гггг)
или

в месеци: □ □ □ или дни: за всички обособени позиции 120 дни (от крайния срок
за получаване на оферти)

IV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09/09/2016 (дд/мм/гггг)
Час: 15:30
Място (когато е приложимо): гр. София, бул. Владимир Вазов 15

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

СЪДЪРЖАТ

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по тЛП.2.1. от настоящата
публична покана (Важно: документите, посочени е тази точка трябва да

съответстват на тези, изброени в т.III. 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.
3. Други документи (ако е приложимо).
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
1II.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка,

трябва да съответстват на тези, изброени в т.Ш.2.2.):
Обособена позиция 1: Не е приложимо
За обособена позиция 2:

1. Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови
години или еквивалент, когато тази информация е публична в държавата, в която
кандидатът е установен.
Когато по обективни причини кандидатът не мож е да представи исканите от
бенефициента документи, той мож е да докаж е икономическото и финансовото си
състояние с всеки документ, който бенефициентът приеме за подходящ.

2. Справка за специфичния оборот по години за последните 3 (три) приключени
финансови години.
Обособена позиция 3: Не е приложимо

www.eufunds.bs ■
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНОВАЦИИ и
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на
кандидата по т.Ш.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени

в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.Ш.2.3.):
Обособена позиция 1: Не е приложимо
За обособена позиция 2;
1. Списък на основните доставки изпълнени през последните 3 години в зависимост от
датата на която кандидатът е бил учреден, включително стойностите, датите и
получателите.
2. Референции за добро изпълнение по договорите по т. 1.
Обособена позиция 3: Не е приложимо
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 за подизпълнителите;
4. Други Д о к у м е н т и и д о к а з а т е л с т в а (посочват се от бенефициента):
а) ..................................;
б) ..........................;
в) ...................................

РАЗДЕЛ VIII: 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.
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