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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: ”БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД 

Адрес:  ул. „Осемнадесета“ №18 

 

село Главиница  Пощенски 

код: 4406 

 

Държава: България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: Виктор Недков 

Телефон: 0887999155 

Електронна поща: 

nedkov@jetdryers.bg  

 

 

Факс: Неприложимо 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

 

 

I.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): 

КИД 2008  15.12 Производство на 

куфари, чанти и други изделия за 

пътуване, сарашки и седларски изделия 
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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 конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство                       (б) Доставки                   

 

(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 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: 

Гр. Пазарджик, ул. 

„Георги Райков“ № 7 

 

код NUTS: BG423 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

код NUTS:      

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

”БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP002-2.040-0551-C01, „Подобряване на производствения капацитет 

в „Бестия Пет" ЕООД“ провежда процедура с публична покана съгласно разпоредбите 

на ПМС 160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет: 

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: 

Обособена позиция 1: Технологична линия за първична обработка на естествена 

кожа - 1 бр.;  

Обособена позиция 2: Технологична линия за производство на колани - 1 бр.; 

Едноиглова права машина с цилиндрично рамо - 1бр.; Едноиглова права машина 

тежък клас с цилиндрично рамо - 1бр.  

Обособена позиция 3: Технологична линия за боядисване и поставяне на 
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украшения върху кожени изделия - 1 бр.“ 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

 

ОП 1: 
42700000-3 - Автоматична машина за кроене на кожа 

42700000-3 - Машина за шпалтиране на кожа 

42700000-3 - Машина за изтъняване на краищата на кожени детайли 

 

ОП 2:  

42700000-3 - Машина за нанасяне на лепило чрез пръскане 

42700000-3. - Машина за обрязване на ръбове на колани  

42700000-3 - Машина за окрайчване, оразмеряване и печатане на колани  

42700000-3 - Машина за заглаждане ръба на колана чрез термично полиране 

42715000-1 - Автоматична машина за ушиване на катарами  

42700000-3 - Автоматична машина за полиране и финиширане лицето на колани 

42700000-3 - Автоматична машина за поставяне на рапиди  

42700000-3 - Машина за поставяне на скоби за гайки на колани  

42715000-1 - Едноиглова права машина с цилиндрично рамо  

42715000-1 - Едноиглова права машина тежък клас с цилиндрично рамо 

 

ОП 3:  

42700000-3 - Хоризонтална машина за двустранно боядисване на ръбове  

42716200-0 - Сушилня за боядисани детайли  

42700000-3 - Машина за едностранно боядисване на ръбовете на малки детайли 

22521000-8 - Машина за топъл печат 

42700000-3 - Автоматична машина за поставяне на самопробивни рапиди и капси с две 

глави  

 

(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички 

обособени позиции, когато е приложимо) 

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 

 
 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

Предметът на настоящата процедура за избор на изпълнители включва: „Доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: 

 

Обособена позиция 1: Технологична линия за първична обработка на естествена кожа 

- 1 бр. – на стойност 261 200,00 лв. без ДДС  
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Обособена позиция 2: на обща стойност 264 750,00 лв. без ДДС: 

- Технологична линия за производство на колани - 1 бр. - на стойност 230 910,00 

лв. без ДДС 

- Едноиглова права машина с цилиндрично рамо - 1бр. – на стойност 14 740,00 лв. 

без ДДС;  

- Едноиглова права машина тежък клас с цилиндрично рамо - 1бр. – на стойност 

19 100,00 лв. без ДДС. 

Обособена позиция 3: Технологична линия за боядисване и поставяне на украшения 

върху кожени изделия - 1 бр. – на стойност 181 450,00 лв. без ДДС 

_______________________________________________________________________ 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 

(в цифри) 707 400,00 лв. без ДДС 

или от ____________________ до _________________ 

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци  или дни:  (от сключване на договора) 

За Обособени позиции 1, 2 и 3: 

 

До 6 /шест/ календарни месеца от сключване на договора за доставка, но не по-късно 

от срока на Договора за безвъзмездната финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0551-

C01 (Крайният срок за изпълнение на ДБФП е 24.02.2021 г.). 

 

 

 

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): 

________________________________________________________________________ 

 

За Обособена позиция 1: Неприложимо 

 

За Обособени позиции 2 и 3: Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 

гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 

 

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за 

изпълнение): 

Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 5% (словом: пет процента) от стойността на 

договора и се представя в един от следните два варианта:  

- банкова гаранция;  

- сума внесена по банкова сметка на ”Бестия Пет” ЕООД:  

http://www.eufunds.bg/
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БАНКА: Обединена българска банка АД 

IBAN: BG94UBBS80021092513640 

BIC:  UBBSBGSF 

 

Банковата гаранция или оригинала на платежното нареждане се представя при подписване 

на договора за изпълнение на поръчката.  

В случай, че кандидата е превел сумата чрез електронно банкиране, то разпечатката на 

нареждането трябва да е заверена от банката с подпис и печат.  

Документът, удостоверяващ внесената гаранция за добро изпълнение следва да бъде на  

български език или с официален превод на български език от заклет преводач.  

”БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД освобождава гаранцията за добро изпълнение без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли у дружеството в срок до 90 

(деветдесет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка 

и въвеждане в експлоатация. 

 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат 

 

Договорът с изпълнителя се финансира от договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0551-C01, „Подобряване на производствения 

капацитет в „Бестия Пет" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност,, по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следния начин на плащане по договорите с изпълнителите:  

за Обособени позиции 1, 2 и 3:  

- Авансово плащане – 30% (тридесет на сто) от стойността на договора, платими до 5 

календарни дни след получаване на данъчна фактура издадена от Изпълнителя на основание 

подписан от двете страни договор за доставка.  

- Второ плащане в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на договора, платими до 10 

/десет/ календарни дни след получаване от Възложителя на данъчната фактура за частично 

изпълнение на договора (при получено писмо за готовност за експедиция на доставката от 

доставчика), издадена от Изпълнителя. 

- Окончателно плащане - 20% (двадесет на сто) от стойността на договора за доставка, 

платими до 60 дни след получаване на данъчна фактура, издадена от Изпълнителя, на 

основание подписан от двете страни приемо-предавателен протокол за въвеждане в 

експлоатация на доставеното оборудване, съответстващо изцяло на изискванията на 

Възложителя. 

 
Забележка: В издаваните от изпълнителя фактури във връзка с изпълнението на настоящия 

договор следва да бъде указан следният текст: „Разходът се извършва по АДБФП № 

BG16RFOP002-2.040-0551-C01, по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП". 

 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на 
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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) 

 

За Обособени позиции 1, 2 и 3: 

Промени, отнасящи се до срока на изпълнение на договора, както и до всички клаузи на 

договора, обвързващи страните със срок за изпълнение на техни задължения по същия, се 

инициират в случай на възникнала обективна необходимост за това и в съответствие с чл.10 

от ПМС 160/2016г., като след постигане на съгласие между страните се подписва 

допълнително споразумение между Възложителя и Изпълнителя. 
 

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

Ако да, опишете ги: 

1. Предлаганото от кандидата оборудване по всяка една от обособените позиции трябва 

да е ново, да е съобразено и да отговаря минимум на изискванията и характеристиките, 

заложени в техническото задание в офертата, към настоящата тръжна документация. За 

целта кандидатите следва подробно да попълнят своето техническото предложение в 

офертата като към него приложат (ако преценят) всякаква допълнителна документация и 

информация, доказваща съответствие с така определените и изисквани от Възложителя 

минимални параметри. 

 

2. В рамките на договора, Изпълнителят се задължава да извърши въвеждащ 

инструктаж за работа с доставеното оборудване, без да изисква допълнително плащане за 

това. 

 

3. Кандидатът трябва да отговаря напълно на всички определени в документацията от 

бенефициента задължителни минимални изисквания и условия, свързани с изпълнението на 

предмета на процедурата. Непокриването на дори само едно от тези изисквания е основание 

за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка поради несъответствие с поставените 

от Възложителя минимални изисквания за изпълнение на предмета на процедурата. 

 

4. В случай на констатирано забавяне или неизпълнение на доставката и въвеждането в 

експлоатация на активите, Възложителя ще наложи неустойки на Изпълнителя, в размер и 

срокове посочени в договора за доставка. 

 

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

 
В процедурата могат да участват български и чуждестранни физически и/или юридически лица или 

техни обединения. От процедурата се отстранява кандидат, който  е (за който e): 

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления: 

- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 

– 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета 

страна; 

2. е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на изпълнител, който не може да 

бъде отстранен; 

3. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП); 

4. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, 

ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от 

Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът е установен; 

5. Има доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по 

седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. 

6. има доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по 

седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, но размерът на 

неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година и не повече от 50 000 лв. 

 

Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се отнасят за кандидата, обстоятелствата по т. 1, 2 се отнасят за 

лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му,, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези 

органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 

съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в 

състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по т. 1, 2 се отнасят и за това физическо лице. 
 

Посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителите, ако се предвиждат такива. 

Изискуеми документи: 
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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). 

 

* В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо или физическо лице следва да 

приложи аналогични на посочените официални документи и удостоверения от съответната 

държава – копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”.  

* В случай, че кандидатът е обединение, документите по точки 1 и 2 се представят за всяко 

едно от лицата, включени в обединението. 

Всички упоменати по-горе документи следва да бъдат представени на български език за 

кандидатите от България, а за чуждестранни физически или юридически лица – с превод на 

български език, извършен от заклет преводач. 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация 

 
Неприложимо 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

 
Неприложимо 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми документи и информация 
 

Неприложимо 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

 
Неприложимо  

 

 

 

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                             

 

оптимално съотношение качество – цена               

 показатели, посочени в Методиката за оценка 
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Показатели 
За ОП1 и ОП2: 

1.Предложена цена – П 1 

2. Допълнителни 

технически параметри – 

П 2 

3. Условия за 

гаранционен сервиз – П 3 

 

Тежест 
 

1. 30 % (0,30) 

2. 40 % (0,40) 

 

 

3. 30 % (0,30) 

Показатели 

4. ______________ 

5. ______________ 

5. ______________ 

 

Тежест 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

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

 

BG16RFOP002-2.040-0551-C01, „Подобряване на производствения капацитет в „Бестия 

Пет" ЕООД“ 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 18.05.2020 г. (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  - интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните 

фондове на ЕС  

 

2. …………………….. - (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

До / /  (дд/мм/гггг) 

или  

в месеци:  или дни: 180 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 19.05.2020 г. (дд/мм/гггг)  

Час: 10:00 

Място (когато е приложимо): гр. Пазарджик, ул.  „Георги Райков“ № 7 
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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). 

 

* В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо или физическо лице следва да приложи 

аналогични на посочените официални документи и удостоверения от съответната държава – 

копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”.  

* В случай, че кандидатът е обединение, документите по точки 1 и 2 се представят за всяко едно 

от лицата, включени в обединението. 

Всички упоменати по-горе документи следва да бъдат представени на български език за 

кандидатите от България, а за чуждестранни физически или юридически лица – с превод на 

български език, извършен от заклет преводач.  

 

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.): Неприложимо 

 

 

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.): Неприложимо 

 

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 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. 
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