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: Интериор 46 Дизайн ЕООД
Адрес: ул. Одрин No 13
Град: Русе

Пощенски
код: 7000

За контакти:
Лице/а за контакт:
Александър Ангелов
Електронна поща:
a.angelov@interior46.com

Телефон:
0896698484

Държава: РБългария

Факс: Н/П

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
www.interior46.com
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
Х 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
Х друго (моля, уточнете):
КИД 31.09 Производство на други
мебели

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Интериор 46 Дизайн ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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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)
(а) Строителство
Изграждане

(б) Доставки

Х

Х Покупка

(в) Услуги
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
строителството:
доставка:
________________________ Русе, ул. акад. Михаил
________________________ Арнаудов 3

Място на изпълнение на
услугата:
____________________
____________________

код NUTS:

код NUTS:

код NUTS: BG323

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
В изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46
Дизайн ЕООД, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:
„Придобиване и въвеждане на ДМА- доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Линия за автоматизирано производство с единна система за управление и автоматична
комуникация между машините – 1 брой.“
Процедурата включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за
автоматизирано производство с единна система за управление и автоматична
комуникация между машините – 1 брой, в т.ч.:
Автоматичен пакетно-разкройващ циркуляр със следните технически и
функционални характеристики:
Минимални
Допълнителни, предмет на оценка по
методика
Работна височина:
950 mm
Възможност за интегриране със
съществуващо автоматично складово
съоръжение, със следните х-ки:

1.

- Макс. размери на работа: 30 х 12 м.
- Работа с плочи от ПДЧ и МДФ със
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Интериор 46 Дизайн ЕООД. и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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следните размери:
* дължина - 1800мм – 4100мм
* широчина - 600мм – 2200мм
* дебелина - 3 мм - 40 мм
- Марка: REISENBERG - Германия
Размери на рязане: 4500х4500 mm
Макс.височина на повдигане на диска:115 mm
Диаметър на циркулярния диск: 380 mm
Диаметър на подрезвача:200 mm
Скорост на зареждане на циркулярната
количка:0 - 170 m/min
Скорост на движение на пушера: 0 - 100 m/min
Мотор на основния диск 20 hp 15 kw (50 hz)
Двоен автоматичен подравнител, ход 2200 mm
3D симулация
Нут агрегат
Устройство за автоматично нагласяне на
основен циркуляр и подрезвач
2.

Призматични направляващи за движение на
циркулярна количка
Възможност за автоматично запазване на
позиция и ряз, в случай на внезапно
спиране на захранване

Автоматична едностранна кантираща машина, със следните технически и
функционални характеристики:
Минимални

Макс. надмярка на кант – mm 2+2
Пред-фрезова група
Олепиляваща група за право нанасяне
Група за отрязване на краищата
Група за грубо-фино фрезоване
Група за заобляне на ъглите на детайла
Цикла за кант
Група за полиране
Система за управление на машината с
тъчскрийн панел 21,5“
Група за пръскане на плъзгаща течност
Група за пръскане на плъзгаща течност за
деликатни кантове
Нут агрегат мощност kw 4 с въртене по посока
на детайла
Инфрачервена нагряваща лампа
Група за нагряване на канта
Цифрово управление на група за предфрезоване на канта
Система за цифрово управление на дозирането
на лепилото
Допълнително лепилно казанче
Електронно позициониране на притискащите
ролки
Система за автоматична настройка за 3

Допълнителни, предмет на оценка по
методика
Лепилната група има възможност за работа
с полиуретаново лепило и EVA лепило
Система за автоматично преминаване
между 2 различни радиуса кант без ръчна
намеса

Допълнителното казанче за лепилна група
има функция за автоматично почистване и
използване на полиуретаново лепило и
EVA лепило

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Интериор 46 Дизайн ЕООД. и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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радиуса и различни тънки кантове б(0,4 – 0,6 –
0,8 мм)
Система за автоматична настройка за 2
радиуса и различни тънки кантове (0,4 – 0,6 –
0,8 мм)
Система за автоматична настройка за 2
радиуса на кант
Универсален център за пробиване и нут канали със следните технически и
функционални характеристики:
Минимални
Допълнителни, предмет на оценка по
методика
Макс. Дължина на детайла -мм - 3.050
Макс. Скорост на въртене на шпиндели на
пробивна група

3.

Макс. Широчина на детайла -мм - 900
Макс. Дебелина на детайла - мм -60
Макс. Скорост по ос X
м/мин 40
Макс. Скорост по ос Y
м/мин 40
Автоматична корекция на дължината на
детайлите
5,5 kW електрошпиндел
Устройство за увеличаване на налягането на
пробиване по Z ос
Дистанционно управление за контролиране на
основните функции на машината
Бар код четец

Автоматично четене и коригиране на
размери на детайл с лазер

4. 5-осен обработващ център с ЦПУ със следните технически и функционални
характеристики:
Минимални
Допълнителни, предмет на оценка по
методика
Работна зона X – 3110 mm
Възможност за включване на стандартна
USB флаш памет към Дистанционно с
тъчскрийн панел
Работна зона Y - 1320 mm
Макс. Скорост на въртене на шпиндели на
пробивна група
Обработка по ос Z – 180 mm
13 бр. вертикални шпиндели с независим
пневматичен избор
5 бр. Хоризонтални шпиндели с двойни изводи
1 бр. Интегриран циркуляр
Пробивна група, управлявана чрез Инвертор
Лазерно позициониране на вакуум лапите
Скорост на въртене на интегриран
Устройство за автоматично измерване на
инструмент
циркуляр
5 осен Електрошпиндел
Линеен магазин за инструменти
Макс. Брой инструменти: 14
Линеен инструментален магазин до основния
Електрошпиндел
Дистанционно с тъчскрийн панел
Бар код скенер
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
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5. Аспирационна система със следните технически и функционални характеристики:
Минимални
Допълнителни, предмет на оценка по
методика
Брой филтриращи ръкави : 120
Не е приложимо
Размери на филтриращите ръкави: Ø 200 mm x
h3000mm
Въздушен поток : макс. 40 000 m³/h
Концентрация на остатъчния прах: <0,1 mg/m³
Инсталирана мощност : 45 Kw
Тръби и специални части (колена, адаптори и
др.).
Контролно табло за управление

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):
(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички
обособени позиции, когато е приложимо)
42642100-9 Машини за обработване на дърво
ІІ.1.4) Обособени позиции: да

не Х

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

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
Прогнозна стойност в лева е един милион и четиристотин хиляди лева, без
ДДС
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) : 1 400 000.00 лева без ДДС

ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци 09 или дни:
(от сключване на договора) но не
по-късно от срока за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-3.004-0024-C0127.12.2019г.
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Интериор 46 Дизайн ЕООД. и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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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
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
1. Условия при образуване на предлаганата цена:
Предлаганата цена трябва да е без ДДС.
2.Условия и начин на плащане:
1. Авансово плащане в размер на 40 (четиридесет) % от стойността на договора,
платимо в срок от 7 календарни дни след получаване на потвърждение на
поръчката.
2. Първо междинно плащане в размер на 25 (двадесет и пет) % от стойността на
договора, платимо преди доставката, в срок от 7 календарни дни от получаване на
писмено уведомление от Изпълнителя за приключено производство на
оборудването.
3. Второ междинно плащане в размер на 25 (двадесет и пет) % от стойността на
договора, платимо преди доставката, в срок от 7 календарни дни от получаване на
писмено уведомление от Изпълнителя за готовност за експедиция на
оборудването.
4. Балансово плащане в размер на 10 (десет) % от стойността на договора,
платимо до 15 календарни дни след датата на подписване на финален приемопредавателен протокол (по образец на програмата) за доставка и въвеждане в
експлоатация на територията на Възложителя и след издаване на фактура от
страна на Изпълнителя.
Виж Проектодоговор
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)
(1) Всяко искане за изменение на договора следва да бъде обосновано в писмен вид
от страната, която е подала искането;
(2) В случай, че и двете страни изразят съгласие за изменение на настоящия
договор, се изготвя допълнително споразумение (анекс), при спазване условията на
чл. 10 от ПМС 160/2016г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Интериор 46 Дизайн ЕООД. и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

да X не

1. Изискуем гаранционен срок – минимум 12 (дванадесет) месеца, след двустранно
подписване на финален приемо-предавателен протокол за доставка, инсталиране и
пуск на оборудването.
2. Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването
следва да са за сметка на Изпълнителя.
Изисквания към документация, съпровождаща оборудването по процедурата:
1. Технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики,
заложени в офертата на кандидата/изпълнителя - на хартиен носител, на
български и/или английски език;
2. Ръководство за експлоатация на оборудването или еквивалентен документ- на
хартиен и/или електронен носител, на български и/или английски език;
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.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).
Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на
български език
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):
- Отчет за приходите и разходите или
еквивалентен документ за последните
три приключени финансови години, в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, доказващ сбора на нетните
приходи от продажби за този период.
- Справка в свободен текст за
специфичен оборот от доставки със
сходен
предмет,
съдържаща
информация за специфичния оборот за
последните 3 приключени финансови

- Кандидатът трябва да има специфичен
оборот от изпълнени доставки със сходен
предмет* - не по-малък от 2 пъти
стойността на обявената процедура /в
лева/общо
за
предходните
3
приключени финансови години, в
зависимост от датата, на която е учреден
или е започнал дейността си.
*Под доставки със сходен предмет
следва да се разбират доставки на
машини за производство на мебели.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
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години, в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.

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 доставките, които са
еднакви или сходни с предмета
на процедурата, изпълнени през
последните 3 години (преди
датата на подаване на офертите),
в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е
започнал
дейността
си,
включително
датите
и
получателите.
Списъкът следва да е придружен с
минимум 2 бр. референция за добро
изпълнение на доставка, съдържаща се
в списъка.
2. Валиден сертификат по стандарт
ISO 9001 и ISO 14001 или
еквивалент за въведена система
за управление на качеството и
околната среда.
Сертификатът следва да е валиден към
крайния срок за подаване на офертите

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
1. Кандидатът следва 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 2 (две) доставки,
*сходни
с
предмета
на
процедурата.
Под доставки със сходен предмет следва
да се разбират договори за доставка на
машини за производство на мебели.

2. Кандидатът да е внедрил и
сертифицирал
система
за
управление на качеството и
околната среда по стандарти ISO
9001 и ISO 14001 или еквивалент.

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
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Интериор 46 Дизайн ЕООД. и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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оптимално съотношение качество – цена

х

показатели, посочени в Методиката за оценка
Показатели
1. Цена
2. Допълнителни
технически
характеристики
3.
Гаранционен
срок

Тежест
30%

Показатели
4. ______________
5. ______________
5. ______________

60%

Тежест
________________
________________
________________

10%

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

BG16RFOP002-3.004-0024-C01/27.11.2018
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти
Дата: 21/03/2019 (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:
1 http://www.eufunds.bg
Структурните фондове на ЕС
2.

- интернет адрес на Единния информационен портал на

www.interior46.com- (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
До
/
/
или
в месеци:

(дд/мм/гггг)
или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22/03/2019 (дд/мм/гггг)
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Интериор 46 Дизайн ЕООД. и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Час: 09:30ч.________________________
Място (когато е приложимо): Русе, ул. акад. Михаил Арнаудов 3
_______________________________________________________________________

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. Други документи (ако е приложимо).
Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на
български език
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.):
Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ за последните три
приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си, доказващ сбора на нетните приходи от
продажби за този период.
2. Справка в свободен текст за специфичен оборот от доставки със сходен предмет,
съдържаща информация за специфичния оборот за последните 3 приключени
финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си.
1.

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 доставките, които са еднакви или сходни с предмета на процедурата,
изпълнени през последните 3 години (преди датата на подаване на офертите), в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си,
включително датите и получателите.
Списъкът следва да е придружен с минимум 2 бр. референция за добро изпълнение на
доставка, съдържаща се в списъка
2. Валиден сертификат по стандарт ISO 9001 и ISO 14001 или еквивалент за въведена
система за управление на качеството и околната среда.
Сертификатът следва да е валиден към крайния срок за подаване на офертите
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта;
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект
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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):
а) ..................................;
б) ...................................;
в) ....................................
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.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
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