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Образец на публична покана по чл. 51 от
от ЗУСЕСИФ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: РЕВЮЕЛ ООД
Адрес: ж.к. Дружба, бл. 172, вх. Б, ет.2, ап. 32
Град: София

Пощенски код: Държава:
1592
България
Лице за контакт:
Телефон:
Нейчо Христов
0896616194
Факс:
Електронна поща:
hristov@timex.ru
Неприложимо
Интернет адрес/и (когато е приложимо):
http://revuele.eu/
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
 търговско дружество

моля, уточнете):
настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

 друго (моля, уточнете):

20.42 Производство на парфюми и тоалетни
продукти
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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
(в) Услуги
(б) Доставки

Изграждане

 Покупка

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 изпълнение на услугата:
строителството:
доставка:
____________________
_______________________
____________________
______________________
CPT (INCOTERMS 2013),
с. Гложене, общ. Тетевен
код NUTS: BG 315
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване:
Обособена позиция 1: Автоматизирана машина за производство на опаковки – 1бр.
Обособена позиция 2: Шприц машина за производство на пластмасови изделия – 1бр.“,
във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0009-C01 - „Подобряване на
енергийната ефективност в Ревюел ООД“, финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Обособена позиция 1: Автоматизирана машина за производство на опаковки – 1бр.
Минимални технически и функционални характеристики:
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Номинална (работна) мощност- 9,54 kW
Средна производителност - 70 бр./мин
Максимална консумация на сгъстен въздух - 500 л/мин
Диаметър опаковка (ABL) - от 16 до 60 mm
Диаметър опаковка (PBL) - от 22 до 60 mm
Дължина опаковка - от 80 до 300 mm
Производителност (ABL) - 80 бр./мин
Производителност (PBL) - 70 бр./мин
Вид на използвания материал - ABL/PBL
Дебелина на бариерния слой - от 0,02 до 0,04 мм
Обща дебелина (ABL) - от 0,20 до 0,35 мм
Обща дебелина (PBL) - от 0,25 до 0,45 мм
Наличие на възможност за работа с рециклирана суровина

Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:




Възможност за свързване на автоматизираната машина към местна компютърна мрежа
за дистанционно наблюдение и контрол;
Възможност за контрол на всички движения/операции в машината;
Наличие на високочестотни генератори (от 200 до 400 kHz) за извършване на
заваръчните операции.

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: Шприц машина за производство на пластмасови детайли – 1бр.
Минимални технически и функционални характеристики:
 Номинална (работна) мощност - 19,48 кW
 Средна производителност - 2880 бр./час
 Наличие на хидравлична система за затваряне с 2 плочи
 Минимално междуколонно разстояние - 470 х 470 мм
 Изолация на пластифициращият цилиндър
 Минимален обем на шприцване - 251 см3
 Минимално налягане на шприцване – 2500 bar
Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:
 Наличие на цветен монитор с чувствителен на допир екран;
 Наличие на възможност за анализ на цикъла: Графично представяне на протичащите
последователно и успоредно единични времена;
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Наличие на възможност за записване на циклите: Запаметяване стойностите на
актуалните процеси за всеки цикъл върху вътрешен твърд диск;
Наличие на възможност за графично представяне профилите на зададените и
действителните стойности на параметрите;
Наличие на меню на български език;
Наличие на възможност за превключване в енергийно ефективен режим.

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.
ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):
(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички обособени
позиции, когато е приложимо)
Обособена позиция 1: 42000000-6 Машини с промишлена употреба
Обособена позиция 2: 42994200-2 Машини за обработване на пластмаси
ІІ.1.4) Обособени позиции: да 
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за
позиция

една

обособена 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, без ДДС (когато е приложимо)
Обособена позиция 1: Автоматизирана машина за производство на опаковки – 1бр.
(в цифри): 1 258 185.00 лв. без ДДС или 643 299.78 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 лв.
Обособена позиция 2: Шприц машина за производство на пластмасови детайли – 1бр.
(в цифри): 181 550.00 лв. без ДДС или 92 825.04 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 лв.
Обща прогнозна стойност на процедурата:
(в цифри): 1 439 735.00 лв. без ДДС или 736 124.82 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 лв.
ІІ.3) Срок на договора
За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:
Срок за изпълнение: до 8 (осем) месеца от сключване на договора за изпълнение, но в
рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0009-C01.
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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 Обособена позиция 2: Неприложимо
________________________________________________________________________
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:
Публичната покана се финансира по проект: BG16RFOP002-3.001-0009-C01 Подобряване
на енергийната ефективност в Ревюел ООД“, финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Начин на плащане:
За Обособена позиция 1:
Междинно плащане – в размер на 90% от стойността на договора в срок до 5 (пет)
работни дни след представянето на подписан без забележки FAT (Factory Acceptance
Test) протокол и на фактура.
Окончателно плащане – в размер на 10% в срок до 5 (пет) дни след окончателно
приемане на изпълнението с подписването без забележки на приемо-предавателен
протокол по реда на чл. 9, етап II от договора за изпълнение.
За Обособена позиция 2:
Авансово плащане – в размер на 30 % от стойността на договора в срок до 10 (десет)
работни дни след подписването на договора за изпълнение и след предоставянето на
фактура.
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Междинно плащане – в размер на 60 % от стойността на договора в срок до 10 (десет)
дни преди експедиция на машината и фактура.
Окончателно плащане - в размер на 10 % от стойността на договора в срок до 10
(десет) работни дни след окончателно приемане на изпълнението с подписването без
забележки на приемо-предавателен протокол по реда на чл. 9, етап II от договора за
изпълнение, представяне на опаковъчен лист и фактура.
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)
Промени в договорите за изпълнение ще бъдат извършвани при спазване на условията на чл.
10, ал.2 и ал.3 от ПМС 160/01.07.2016 г.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

да 

Изисквания към гаранционна поддръжка и сервиз:
За обособена позиция 1 и обособена позиция 2:


Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 24 (двадесет и четири) месеца
безплатна гаранционна поддръжка и сервиз както на цялостното оборудване, така
и на отделните му компоненти.
Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно
предложената безплатна гаранционна поддръжка и сервиз и/или в която срокът на
безплатна гаранционна поддръжка и сервиз е по-кратък от 24 (двадесет и четири)
месеца и/или която не включва безплатна гаранционна поддръжка и за отделните
компоненти на предлагания актив, ще бъде отстранен. Срокът на безплатната
гаранционна поддръжка следва да се предлага в месеци, като цяло число.

Обучение:
За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:
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Кандидатите трябва да осигурят за своя сметка обучение на персонала на „Ревюел“
ООД за работа с предлаганите активи. Разходите по обучението на персонала не
трябва да са включени в цената на активите и обучението трябва да е безплатно за
„Ревюел“ ООД.
Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно предложено
безплатно обучение на персонала на „Ревюел“ ООД за работа с предлаганите в
офертата му активи, ще бъде отстранен от процедурата.

Технически живот на оборудването:
За Обособена позиция 1:


Кандидатите следва да оферират срок на технически живот на оборудването от поне
20 години.

За Обособена позиция 2:


Кандидатите следва да оферират срок на технически живот на оборудването от поне
15 години.

Документация, съпровождаща доставката:
За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:


Техническа и гаранционна документация

Изисквания към валутата, в която се оферира цената:
За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:


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 по курс 1 евро = 1.95583 лева.
В случай, че кандидат оферира цена във валута, различна от лева или евро, той ще
бъде отстранен от процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
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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).
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:
За Обособена позиция 1 и Обособена
позиция 2:

За Обособена позиция 1 и Обособена
позиция 2:

Специфичен оборот – Кандидатът
1.
Справка за специфичния оборот (по 1.
Образец 1, приложен към тръжната трябва да има специфичен оборот от поне 2
пъти прогнозната стойност на съответната
документация).
обособена
позиция,
за
която
се
кандидатства,
сумарно
за
последните
3
2.
Копие на отчет за приходите и
разходите/ Годишен финансов отчет или (три) приключени финансови години (2016,
еквивалентен документ за последните 3 2015 и 2014 г.), в зависимост от датата, на
(три) приключени финансови години – която кандидатът е учреден или започнал
2016, 2015 и 2014 г., в зависимост от датата, дейността си.
на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си. Посочените Под “специфичен оборот” се разбира:
документи не се изискват в случай, че са
За Обособена позиция 1:
оповестени в Търговския регистър.
Оборот от извършване на доставки и
монтаж/ въвеждане в експлоатация на
(автоматизирани) машини/ оборудване/
системи за производство на опаковки.
За Обособена позиция 2:
Оборот от извършване на доставки и
монтаж/ въвеждане в експлоатация на
машини/
оборудване/
системи
за
производство на пластмасови детайли.
ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС №
160/01.07.2016 г.)
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Изискуеми документи и информация:

Минимални изисквания:

Обособена позиция 1 и Обособена
позиция 2:

Обособена позиция 1 и Обособена
позиция 2:

1. Списък с изпълнени доставки (по
Образец 2) с предмет, сходен с предмета
на съответната обособена позиция през
последните 3 години от датата на
подаване на офертата, в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си.

1. Кандидатът трябва да има минимум 2
(две) изпълнени доставки с предмет,
сходен с предмета на съответната
обособена
позиция,
за
която
се
кандидатства, през последните 3 години от
датата на подаване на офертата в
зависимост от датата, на която кандидатът
е учреден или е започнал дейността си.

Обособена позиция 1 и Обособена
позиция 2:

Под предмет, сходен с предмета на
обособената позиция следва да се разбира:

2.
Референции/ препоръки за добро
изпълнение по доставките, включени в
списъка по Образец 2 (подписани от
издателя на препоръките и съдържащи
информация за фирмата възложител).

За Обособена позиция 1:
Извършване на доставки и монтаж/
въвеждане
в
експлоатация
на
(автоматизирани) машини/ оборудване/
системи за производство на опаковки.
За Обособена позиция 2:
Извършване на доставки и монтаж/
въвеждане в експлоатация на машини/
оборудване/ системи за производство на
пластмасови детайли.

За Обособена позиция 1 и Обособена
позиция 2:
3.
Списък
на
специалистите,
ангажирани с извършване на доставката,
монтажа и въвеждането в експлоатация на
оборудването, по Образец 3.
4.
Kопия
на
дипломи
на
специалистите, включени в списъка по
Образец 3, доказващи съответствие с
изискванията
на
Бенефициента
за
необходимо образование.

За Обособена позиция 1 и Обособена
позиция 2:
2.
Кандидатът следва да разполага с
поне 2 (двама) служители, собствен или
нает персонал, притежаващи висше
техническо образование и опит в
изпълнението на сходни доставки (поне
две доставки), които служители да
извършат
доставката,
монтажа
и
въвеждането
в
експлоатация
на
оборудването.
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Под „сходни доставки“ ще се разбира:
За Обособена позиция 1:
Извършване на доставки и монтаж/
въвеждане
в
експлоатация
на
(автоматизирани) машини/ оборудване/
системи за производство на опаковки.
За Обособена позиция 2:
Извършване на доставки и монтаж/
въвеждане в експлоатация на машини/
оборудване/ системи за производство на
пластмасови детайли.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии:
(моля, отбележете приложимото)
найниво 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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Обособена
позиция 1:

Обособена
позиция 1:

Обособена
позиция 2:

Обособена позиция 2:
Тежест:

Показатели:

Тежест:

Показатели:

1.Предложена
цена - ПЦ
2.Допълнителни
технически
характеристики–
ДТХ

1. 30%

1.Предложена
цена - ПЦ
2.Допълнителни
технически
характеристики–
ДТХ

2. 70%

1. 30%
2. 70%

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG16RFOP002-3.001-0009-C01
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти
Дата: 09/11/2017 г.
Ще се приемат оферти до 00:00 часа (края на деня) 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.

http://revuele.eu/ - (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
(дд/мм/гггг)
или
или дни: 120 дни (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10/11/2017 (дд/мм/гггг)
Час: 10:00 ч.
Място (когато е приложимо): гр. София, жк. Дружба, бл. 172, вх. Б, ет. 2, ап.32
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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.
3. Други документи (ако е приложимо).
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.):
1. Справка за специфичния оборот (по Образец 1, приложен към тръжната
документация).
2. Копие на отчет за приходите и разходите/ Годишен финансов отчет или еквивалентен
документ за последните 3 (три) приключени финансови години – 2016, 2015 и 2014 г.,
в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
Посочените документи не се изискват в случай, че са оповестени в Търговския
регистър.
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.):
Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:
1. Списък с изпълнени доставки (по Образец 2) с предмет, сходен с предмета на
съответната обособена позиция през последните 3 години от датата на подаване на
офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
2. Референции/препоръки за добро изпълнение по доставките, включени в списъка по
Образец 2 (подписани от издателя на препоръките и съдържащи информация за
фирмата възложител).
3. Списък на специалистите, ангажирани с извършване на доставката, монтажа и
въвеждането в експлоатация на оборудването, по Образец 3.
4. Kопия на дипломи на специалистите, включени в списъка по Образец 3, доказващи
съответствие с изискванията на Бенефициента за необходимо образование.
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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;
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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