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: КОФРАЖНА ТЕХНИКА – 95 АД
Адрес: бул.Христо Ботев 92 В
Град:Пловдив

Пощенски
код:4000

Държава:България

За контакти:Мартина Гърневска
Телефон: 089 555 9222
Лице/а за контакт:
Електронна поща: ek@kofragna- Факс:
bg.com
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
www.kofragna-bg.com
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
търговско дружество
 юридическо лице с нестопанска цел
 друго (моля, уточнете):

х

 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
х търговска дейност
КИД 46.63 Търговия на едро с машини и
оборудване за добива и строителството и части за
тях.

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
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конкретния предмет на вашата процедура)
(а)
Строителство (б) Доставки

 Изграждане
 Покупка



(в) Услуги Х
Категория
услуга:№5
60000000-8
Транспортни
услуги

 Лизинг
Проектиране и
изпълнение
 Рехабилитация,
реконструкция

 Покупка на изплащане
 Наем за машини и оборудване
 Комбинация от изброените

 Строително-монтажни
работи
 Други (моля, пояснете)
……………........................................................
............
Място на изпълнение на Място на изпълнение на доставка:
строителството:
______________________
_____________________ ______________________
___
___________________
код NUTS:     

Място
на
изпълнение
на
услугата:
Гр.Пловди
_________________
___

код NUTS:     
код NUTS: BG 421
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Извършване на транспортна услуга за
доставка на метални изделия до определени направления,разделена по позиции:
Обособена позиция 1: Транспортна услуга за доставка на метални изделия от България
до Франция до 5 курса.
Обособена позиция 2: Транспортна услуга за доставка на метални издалия от България
до Холандия до 4 курса.
ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):
60000000-8 Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
ІІ.1.4) Обособени позиции: да Х не 
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена позиция


за една или повече
обособени позиции
Х

за всички обособени
позиции


ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
Обособена позиция 1: Транспортна услуга за доставка на метални изделия от България
до Франция до 5 курса.
Прогнозна стойност: 5280 в лева на курс, но не повече от 26400 лв общо (посочените суми
са без ДДС)
Количество и обем: Услугата включва извършването на до 5 курса от България до Франция
със следните параметри:
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Необходими транспортни средства за всеки курс :1 брой транспортно средство с
капацитет: 24 т.,мега камион-3м.,цял товар ,13.6 л.м
Дни на доставка: Доставките ще се извършват с предварително изпратена заявка към
превозвача не по-късно от 5 дни преди определения за доставка ден в срока на изпълнение на
договора –шест месеца от датата на сключване ,но не повече от 5 курса.
Пункт за товарене: България , гр.Пловдив,бул.Дунав 77
Пунктове за разтоварване :
1. France, 61300 St-Symphorien-des bruyeres Z.A . Les Brodollieres ;
2. France,91380 Chilly Mazarin,30 Route de Longjumeau
Обособена позиция 2: Транспортна услуга за доставка на метални изделия от България
до Холандия до 4 курса.
Прогнозна стойност: 4694 в лева на курс, но не повече от 18800 лв общо (посочените суми
са без ДДС)
Количество и обем: Услугата включва извършването на до 4 курса от България до
Холандия със следните параметри:
Необходими транспортни средства за всеки курс :1 брой транспортно средство с
капацитет: 18 т.,мега камион-3 м.,цял товар ,13.6 л.м
Дни на доставка: Доставките ще се извършват с предварително изпратена заявка към
превозвача не по-късно от 5 дни преди определения за доставка ден в срока на изпълнение на
договора –шест месеца от датата на сключване ,но не повече от 4 курса.
Пункт за товарене: България , гр.Пловдив,бул.Дунав 77
Пунктове за разтоварване :
Beerweg 101 LM Maasvlakte,Netherlands
Прогнозна стойност на позии 1 и 2 общо ,в лева, без ДДС
в цифри : ( 45 200 ,00 лв )
ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение :
За обособена позиция 1 : шест месеца от датата на сключване на договора
За обособена позиция 2 : шест месеца от датата на сключване на договора

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 (не повече от 5 на сто от стойността на 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
За всички обособени позиции :Плащането ще се извърши до 30 дни след издаване на
оригиналните документи за всеки извършен курс от транспортната услуга,съгласно .чл.4 от
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приложения проект на договор за транспортни услуги (Приложение 6)
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 при условията на член
10 от ПМС 160/01.07.2016 г.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да  Х не 
Ако да,опишете ги:
Транспортната фирма ,определена за изпълнител на услугата/ите следва да поемат
ангажимент за сключване на застрахователна полица за СМR застраховка ,която за е валидна
за периода на изпълнение на транспортните услуги.Ангажиментът се декларира с подписана
Декларация / Приложение 5/.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
За всички обособени позиции:
1. Декларация( Приложение 3) 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.(Приложение 2)
в случай че участника е регистрирано дружество в ТР представянето на
Удостоверение за актуално състояние, не е необходим,стига да е приложена
декларация с посочване на ЕИК
ІІІ.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): Не
Не е приложимо .
е приложимо.

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС №
160/01.07.2016 г.)
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания :
За обособена позиция 1 :
1 Декларация по образец ( Приложение 4) ,
удостоверяваща техническа спецификация
на транспортните средства , от които са
видни:

За обособена позиция 1 :
1 За извършване на транспортните услуги ,
кандидата следва да разполага с 2 броя
тежкотоварни превозни средства със следните
характеристики:
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Капацитет на предвидените за изпълнение
на услугите транспортни средства;
Валидност на техническите прегледи на
предвидените за изпълнение на услугите
транспортни средства;
Наличие на падащ борд
2заверено от кандидата копие на лиценз за
извършване на международни тежко
товарни превози.

Капацитет 22 тона.
Валиден технически преглед
Падащ борд

За обособена позиция 2 :

За обособена позиция 2 :

1Декларация по образец ( Приложение 4) ,
удостоверяваща техническа спецификация
на транспортните средства , от които са
видни :
Капацитет на предвидените за изпълнение
на услугите транспортни средства ;
Валидност на технически прегледи на
услугите транспортни средства ;
2 Заверено от кандидата копие на лиценз за
извършване на международни тежкотоварни
превози.

1 За извършване на транспортните услуги
,кандидата следва да разполага с 2 броя
тежкотоварно превозно средство със следните
характеристики:
- Капацитет 22 тона
- Валиден технически преглед
2 Кандидатът следва да има валиден лиценз за
извършване на международни тежкотоварни
превози.

2 Кандидатът следва да има валиден лиценз за
извършване на международни тежкотоварни
превози.

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

Х

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за
целия жизнен цикъл

оптимално съотношение качество – цена



 показатели, посочени в Методиката за оценка
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Показатели
1. ______________
2. ______________
3. ______________

Тежест
________________
________________
________________

Показатели
4. ______________
5. ______________
5. ______________

Тежест
________________
________________
________________

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Проек № BG16RFOP002-2.077-0314 Публична покана във връзка с изпълнението на проект,
подаден
по процедура BG16RFOP002-2.077 „ Подкрепа за средни предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията „ COVID-19”
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти
Дата: 29.12.2020 г.до 16 часа
Офертите се подават на хартиен носител от представител на кандидата или куриер на
адрес: гр. Пловдив , бул. Христо Ботев № 92 В
Тел. 0895559222
ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1

http://www.eufunds.bg

- интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове

на ЕС
2.www.kofragna-bg.com

(интернет адреса на възложителя - когато е приложимо)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
3 месец от крайния срок за получаване на оферти
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.12.2020 год.
Час: 10 часа
Място : гр. Пловдив бул. Христо Ботев № 92 В

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/ Приложение 3 /Удостоверение за актуално състояние,
а когато е физическо лице - документ за самоличност;
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2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.Приложение 2) – при
подаване на оферти;
В случай ,че участникът е регистрирано дружество в Търговски регистър ,
представянето на Удостоверение за актуално състояние , не е необходим , стига да е
приложена декларация с посочване на ЕИК.
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.): Не е приложимо
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.):
1Декларация по образец ( Приложение 4) , удостоверяваща техническа спецификация на
транспортните средства – оригинал.
2.Копие на лиценз за извършване на международни тежкотоварни превози-копие,
заверено от кандидата с подпис, печат и „ Вярно с оригинала..
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта; ( Приложение 1)
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) в оригинал;
3. Документи по т.А., Б, В за подизпълнителите;
4. Декларация ( Приложение5) удостоверяваща че кандидата поема ангажимент за
сключване на застрахователна полица за СМR застраховка , която да е валидна за
периода на изпълнение на транспортните услуги – оригинал.
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 представят на съответния управляващ орган за публикуване на
Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните
фондове и Кохизионния 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.
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