
 

                              
 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------------- 
 

Проект BG16RFOP002-3.002-0136-C01“Повишаване на енергийната ефективност в „Наталия“ АД“, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Наталия“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

 

1 

1 

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: „НАТАЛИЯ“ АД 

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ № 167 

Град: Стара Загора Пощенски 

код: 6000 
Държава: 

Република България 

За контакти:  

Лице/а за контакт: Ивайло 

Пехливанов 

Телефон: + 359 42 26 31 37 

 

Електронна поща: 

natalia@natalia-sz.com 

 

Факс: 

НЕПРИЛОЖИМО 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

http://natalia-sz.com  

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 търговско дружество  

 

моля, уточнете): 

 

 

 

 

азване 

места за отдих и култура 

 

 

 

 

 друго (моля, уточнете): 14.14 

Производство на долно облекло 

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 

http://www.eufunds.bg/
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(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства 

на конкретния предмет на  вашата процедура) 

(а) Строителство               (б)Доставки                   (в) Услуги                     

  

Проектиране и изпълнение 

Рехабилитация, 

реконструкция 

-монтажни 

работи 

 Покупка 

 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

изброените 

 Други (моля, пояснете) 

……………........................ 

 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

 

Място на изпълнение на 

доставка:  

гр. Стара Загора 

 

 

код NUTS: BG344 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени 

позиции:  

Обособена позиция 1: Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., 

Багрилен апарат 300 кг- 3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.;  

Обособена позиция 2: Плетачна машина- 1 бр.;  

Обособена позиция 3: Сушилня за готов плат- 1 бр.;  

Обособена позиция 4: Машина за фиксиране на ситопечат- 1 бр.“ 

 

във връзка с изпълнение на  BG16RFOP002-3.002-0136-C01 Повишаване на енергийната 

ефективност в „Наталия“ АД“ по ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по 

обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., 

Багрилен апарат 300 кг- 3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.;  

Обособена позиция 2: Плетачна машина- 1 бр.;  

Обособена позиция 3: Сушилня за готов плат- 1 бр.;  

Обособена позиция 4: Машина за фиксиране на ситопечат- 1 бр.“ 

. 
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Минимални технически и функционални характеристики за обособена позиция 1 

Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., Багрилен апарат 300 кг- 

3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.: 

 

Багрилен апарат 100 кг.- 1 бр.: 

 

 Брой зареждания за 24 часа – не по-малко от 3 бр.; 

 Инсталирана мощност- не повече от 14,04 kW; 

 Потребление на пара за 1 кг. тъкани с тъмен цвят – не повече от 3,52 кг.; 

 Модул на зареждане плат/течност– не повече от 1:4 кг./л.; 

 Максимална температура на загряване- 1350 C; 

 Максимално налягане 2.5 bar; 

 Максимална височина - 3800 мм; 

 Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана 

прежда/памук; 

 

Багрилен апарат 200 кг.- 1 бр.: 

 

 Брой зареждания за 24 часа- не по-малко от 3 бр.; 

 Инсталирана мощност- не повече от 24,42 kW; 

 Потребление на пара за 1 кг. тъкани с тъмен цвят – не повече от 3,52 кг.; 

 Модул на зареждане плат/течност– не повече от 1:4 кг./л.; 

 Максимална температура на загряване- 1350 C; 

 Максимално налягане 2.5 bar; 

 Максимална височина - 3800 мм; 

 Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана 

прежда/памук; 

 

 

Багрилен апарат 300 кг.- 3 бр.*: 

 

 Брой зареждания за 24 часа- не по-малко от 3 бр.; 

 Инсталирана мощност- не повече от 24,42 kW; 

 Потребление на пара за 1 кг. тъкани с тъмен цвят – не повече от 3,52 кг.; 

 Модул на зареждане плат/течност– не повече от 1:4 кг./л.; 

 Максимална температура на загряване- 1350 C; 

 Максимално налягане 2.5 bar; 

 Максимална височина - 3800 мм; 

 Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана 

прежда/памук; 
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*Посочените минимални технически и функционални характеристики следва да са налични за 

всеки един брой багрилен апарат 300 кг. 

 

Багрилен апарат 450 кг.- 1 бр.: 

 

 Брой зареждания за 24 часа- не по-малко от 3 бр.; 

 Инсталирана мощност- не повече от 33,56 kW; 

 Потребление на пара за 1 кг. тъкани с тъмен цвят – не повече от 3,52 кг.; 

 Модул на зареждане плат/течност– не повече от 1:4 кг./л.; 

 Максимална температура на загряване- 1350 C; 

 Максимално налягане 2.5 bar; 

 Максимална височина - 3800 мм; 

 Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана 

прежда/памук; 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики* за обособена позиция 1  

Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., Багрилен апарат 300 кг- 

3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр., предмет на оценка: 

 
 

Багрилен апарат 100 кг.- 1 бр.: 

 

 Наличие на интегрирана система за топлообмен с опция за принудително 

разделно изпразване на топла и студена вода; 

 Наличие на система „Хидро-варио“ или еквивалент за елиминиране на ефекта 

прелъскване и пилинг по плата вследствие движението му в дюзите, с 

обработване на платове с площна маса от 80 до 600 г/м2;  

 Наличие на турбинен тип флоуметър за проследяване на количество и скорост на 

течността в апарата; 

 Наличие на основна циркулационна помпа, осигуряваща един цикъл на течността 

за не повече от 45 сек. 

 Наличие на резервен съд за подготовка на топла вода, разтвори на текстилни 

спомагателни средства (ТСС) и химикали и тяхното подаване към апарата с 

циркулационна помпа, осигуряваща цикъл на въртене на течността до 3 минути; 

 

Багрилен апарат 200 кг.- 1 бр.: 

 

 Наличие на интегрирана система за топлообмен с опция за принудително 

разделно изпразване на топла и студена вода; 
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 Наличие на система „Хидро-варио“ или еквивалент за елиминиране на ефекта 

прелъскване и пилинг по плата вследствие движението му в дюзите, с 

обработване на платове с плошна маса от 80 до 600 г/м2;  

 Наличие на турбинен тип флоуметър за проследяване на количество и скорост на 

течността в апарата; 

 Наличие на основна циркулационна помпа, осигуряваща един цикъл на течността 

за не повече от 45 сек. 

 Наличие на резервен съд за подготовка на топла вода, разтвори на текстилни 

спомагателни средства (ТСС) и химикали и тяхното подаване към апарата с 

циркулационна помпа, осигуряваща цикъл на въртене на течността до 3 минути; 

 

 

Багрилен апарат 300 кг.- 3 бр.**: 

 

 Наличие на интегрирана система за топлообмен с опция за принудително 

разделно изпразване на топла и студена вода; 

 Наличие на система „Хидро-варио“ или еквивалент за елиминиране на ефекта 

прелъскване и пилинг по плата вследствие движението му в дюзите, с 

обработване на платове с плошна маса от 80 до 600 г/м2;  

 Наличие на турбинен тип флоуметър за проследяване на количество и скорост на 

течността в апарата; 

 Наличие на основна циркулационна помпа, осигуряваща един цикъл на течността 

за не повече от 45 сек. 

 Наличие на резервен съд за подготовка на топла вода, разтвори на текстилни 

спомагателни средства (ТСС) и химикали и тяхното подаване към апарата с 

циркулационна помпа, осигуряваща цикъл на въртене на течността до 3 минути; 

 
**За да получат посочения в Методиката за оценка брой точки, посочените ДТФХ следва да са налични 

за всеки един брой багрилен апарат 300 кг. 

 

 

Багрилен апарат 450 кг.- 1 бр.: 

 

 Наличие на интегрирана система за топлообмен с опция за принудително 

разделно изпразване на топла и студена вода; 

 Наличие на система „Хидро-варио“ или еквивалент за елиминиране на ефекта 

прелъскване и пилинг по плата вследствие движението му в дюзите, с 

обработване на платове с плошна маса от 80 до 600 г/м2;  

 Наличие на турбинен тип флоуметър за проследяване на количество и скорост на 

течността в апарата; 
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 Наличие на основна циркулационна помпа, осигуряваща един цикъл на течността 

за не повече от 45 сек. 

 Наличие на резервен съд за подготовка на топла вода, разтвори на текстилни 

спомагателни средства (ТСС) и химикали и тяхното подаване към апарата с 

циркулационна помпа, осигуряваща цикъл на въртене на течността до 3 минути; 
 

 
* Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат 

задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на 

съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание. 

 

Минимални технически и функционални характеристики за обособена позиция 2 

Плетачна машина- 1 бр.: 

 

 Инсталирана мощност– не повече от 4 kW; 

 Капацитет за плетене на Rib 1:1 за 24 часа – не по-малко от 350 кг.; 

 Диаметър на машината - 30''  Цола; 

 Финост на машината – 20 Гейдж; 

 Вид на машината- кръглоплетачна, двуредова; 

 Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана 

прежда/памук 

 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики за обособена позиция 2, 

предмет на оценка*: 

 

 Наличие на три писти на диска (dial camming);  

 Наличие на четири писти на цилиндъра (cylinder camming); 

 Всички нишководачи да са циркониеви, с две дупки, подходящи за всички видове 

прежда, включително регенериран памук, полиестер и вискоза; 

 Окомплектовка с допълнителни камъни (cams) за различни видове постановки - 

Риб 1:1, Риб 2:1, Интерлок, Пунто рома, Селаник; 

 Опция плетене с еластомерни нишки посредством допълнителна задвижваща 

кула и обръч за фурнизьори; 

 Устройство за измерване на доставената прежда; 
 

* Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат 

задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на 

съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание. 
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Минимални технически и функционални характеристики за обособена позиция 3- 

Сушилня за готов плат- 1 бр.: 

 

 Капацитет - не по-малко от 500 kg./h; 

 Инсталирана мощност – не повече от 31,7 kW; 

 Брой сушилни камери – не по-малко от 3 бр. 

 Брой на преминаване на готовия плат през всяка камера- по 3 пъти; 

 Ширина на обработваемия плат - не по-малко от 1500 мм; 

 Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана 

прежда/памук 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики за обособена позиция 3, 

предмет на оценка*: 

 Потребление на природен газ за всички нагреватели на сушилнята- не повече от 

37,5 Нм3/ч. 

 Регулиране на температурата индивидуално във всяка една камера посредством 

автоматично електронно управляващо устройство и видим  индикатор за нейното 

следене;  

 Автоматизирана система за  управление и програмиране функциите на сушилнята 

- контрол на температурата, въздушен поток и обща синхронизация, според типа 

тъкан; 

 Брой на дюзи във всяка камера - 36 с възможност за опростен демонтаж и 

почистване; 

 
* Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат 

задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на 

съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание. 

 

 

 

Минимални технически и функционални характеристики за обособена позиция 4 

Машина за фиксиране на ситопечат- 1 бр.: 

 

 Дължина на лентовата сушилня - не по-малко от 6 метра; 

 Инсталирана мощност – не повече от 18 kW; 

 Ширина на транспортната лента - не по - малко от 1600 мм; 

 Дължина на фиксиращата част - не по-малко от 4000 мм; 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики за обособена позиция 4, 

предмет на оценка*: 

 Трисекционна сушилня тип тунел; 
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ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

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

приложимо) 

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени 

позиции:  

Обособена позиция 1: Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., 

Багрилен апарат 300 кг- 3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.;  

Обособена позиция 2: Плетачна машина- 1 бр.;  

Обособена позиция 3: Сушилня за готов плат- 1 бр.;  

Обособена позиция 4: Машина за фиксиране на ситопечат- 1 бр.“ 

 

 Наличие на серпентинни съпротивления и регулация с цифрови термостати на 

първите две секции;  

 Наличие на индивидуален инфрачервен контрол на третата секция; 

 Циркулация на горещ въздух и вътрешна топлина в тунела до 220 0 С; 

 Електронно контролиране на скоростта на лентата; 

 
* Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат 

задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване 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 1:42710000-6 Машини за текстилната промишленост 

Обособена позиция 2:42710000-6 Машини за текстилната промишленост 

Обособена позиция 3:42716200-0 Машини за сушене 

Обособена позиция 4:42710000-6 Машини за текстилната промишленост 

 

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 
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Обособена позиция 1: Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., 

Багрилен апарат 300 кг- 3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.;  

 

Багрилен апарат 100 кг – 1 бр. 

(в цифри):182 840.77 лв. без ДДС или 93 485.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 

лв. 

 

Багрилен апарат 200 кг- 1 бр.  

(в цифри): 231 601.57 лв. без ДДС или 118 416.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 

лв. 

 

Багрилен апарат 300 кг- 3 бр.  

(в цифри): 742 343.10 лв. без ДДС или 379 554.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 

лв. 

 

Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.  

(в цифри): 280 358.45 лв. без ДДС или 143 345.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 

лв. 

 

Обща прогнозна стойност на Обособена позиция 1:  

(в цифри): 1 437 143.89 лв. без ДДС или 734 800.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 

лв. 

 

Обособена позиция 2: Плетачна машина- 1 бр.;  

(в цифри): 107 961.82 лв. без ДДС или 55 200.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 

лв. 

 

Обособена позиция 3: Сушилня- 1 бр.;  

(в цифри): 254 257.90 лв. без ДДС или 130 000.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 

лв. 

 

 

Обособена позиция 4: Машина за фиксиране на ситопечат- 1 бр. 

(в цифри): 44 984.09 лв. без ДДС или 23 000.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583 

лв. 

 

 

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

(в цифри): 1 844 347.70 лева без ДДС или 943 000.00 евро без ДДС 
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ІІ.3) Срок на договора 

За Обособена позиция 1: 

Срок за изпълнение в месеци 8 месеца или , но 

в рамките на Договора за БФП BG16RFOP002-3.002-0136-C01 (до 09.02.2020 г.). 

 

За Обособена позиция 2: 

Срок за изпълнение в месеци 5 месеца или 

в рамките на Договора за БФП BG16RFOP002-3.002-0136-C01 (до 09.02.2020 г.). 

 

За Обособена позиция 3: 

Срок за изпълнение в месеци 5 месеца или 

в рамките на Договора за БФП BG16RFOP002-3.002-0136-C01 (до 09.02.2020 г.). 

 

За Обособена позиция 4: 

Срок за изпълнение в месеци 5 месеца или 

в рамките на Договора за БФП BG16RFOP002-3.002-0136-C01 (до 09.02.2020 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 всички обособени позиции: 

Не е приложимо 

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: „Повишаване на енергийната ефективност 

в „Наталия“ АД“, договор BG16RFOP002-3.002-0136-C01, процедура за предоставяне 

на БФП „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез 

Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

 

Начин на плащане: 

 

За всички обособени позиции: 
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 100% окончателно плащане от стойността на договора след доставка, монтаж 

и въвеждане в експлоатация на активите по съответната обособена позиция, 

удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол без забележка, 

проведено обучение и представена 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 от ПМС 160/01.07.2016 г. 
________________________________________________________________________ 

 

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

Ако да, опишете ги: 

 

Изисквания към гаранционна поддръжка и сервиз: 

 

За всички обособени позиции: 

 

 Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 12 (дванадесет) месеца 

безплатна гаранционна и сервизна поддръжка 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 и сервизна поддръжка е по-кратък от 12 

месеца, ще бъде отстранен. За предложен по-дълъг срок на безплатна 

гаранционна и сервизна поддръжка, кандидатът по процедурата няма да бъде 

отстранен, а ще получи определения съгласно методиката за оценка 

допълнителен брой точки. Срокът на безплатната гаранционна поддръжка 

и сервиз следва да се предлага в месеци, като цяло число и започва да тече 

от въвеждането на активите в експлоатация. 

 

Документация, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: 

 

За всички обособени позиции: 

 

 При извършването на доставката от избрания изпълнител ще се изисква да 

предостави технически паспорт с посочени технически и функционални 

характеристики на хартиен носител и/или електронен носител на български 
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и/или английски език, ръководство за експлоатация на оборудването, или 

еквивалентен документ на хартиен и/или електронен носител, на български 

и/или английски език.  

Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно 

предложени технически паспорт с посочени технически и функционални 

характеристики на хартиен носител и/или електронен носител на български 

и/или английски език, ръководство за експлоатация на оборудването, или 

еквивалентен документ на хартиен и/или електронен носител, на български 

и/или английски език, ще бъде отстранен от процедурата. 

 

Изисквания към валутата, в която се оферира цената: 

 

За всички обособени позиции: 

 

 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 от процедурата. 

 

Обучение: 

 

За всички обособени позиции: 

 

 Кандидатите по процедурата трябва да осигурят за своя сметка обучение на 

персонала на „Наталия“ АД за работа с оборудването, предмет на съответната 

обособена позиция. Разходите по обучението на персонала не трябва да са 

включени в цената на оборудването и обучението трябва да е безплатно за 

„Наталия“ АД. 

Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно 

предложено безплатно обучение на персонала на „Наталия“ АД за работа с 

предлаганите в офертата му активи, ще бъде отстранен от процедурата. 

 

Други изисквания: 

 

За всички обособени позиции: 

 

 Кандидатите по процедурата следва да оферират минимален технически живот 

на оборудването, предмет на съответната обособена позиция, от поне 20 

(двадесет) години. 
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ІІІ.2) Условия за участие  

ІІІ.2.1) Правен статус 

Изискуеми документи: 

 

За всички обособени позиции: 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално 

състояние/Актуална извадка от Търговския регистър, а когато е физическо лице 

- документ за самоличност;  

 

ВАЖНО: Чуждестранните юридически лица следва да представят документ, издаден 

от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, от който 

документ да са видни имената на официално представляващия/ите, както и имената на 

членове на управителни и надзорни органи на кандидата (в случай, че има такива). В 

случай, че тази информация е достъпна в публичен регистър, кандидатът представя 

извадка от регистъра с актуална дата. 

 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

 

ВАЖНО: Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата, лицата, 

които са членове на управителни и надзорни органи на кандидата и други лица със 

статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

управителните или надзорните органи, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. 

 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

В случай, че офертата и/или  приложенията към нея се подписват от лице, различно от 

лицето/та с право да представляват кандидата, се изисква и представянето на 

нотариално заверено пълномощно , в което задължително трябва да бъде посочено 

оправомощаването на лицето да представя кандидата и подписва оферта/и от името на 

законния представител на кандидата, както и валидността на тези правомощия. 

 

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

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация: 

 

 

За обособена позиция 1: 

 

 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

За обособена позиция 1: 

 

Минимални изисквания:  
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1. Отчет за приходите и разходите 
или еквивалентен документ, за 

последните 3 (три) приключени 

финансови години, в зависимост 

от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността 

си. 

 

 

 

2. Справка за специфичния 

оборот по години за последните 3 

(три) приключени финансови 

години в зависимост от датата, на 

която кандидатът е учреден или 

започнал дейността си (по 

Образец 1 на възложителя, 

приложен към тръжната 

документация). 

 

Посочените финансови документи не се 

изискват в случай, че са оповестени в 

Търговския регистър. 

 

 

За обособена позиция 2: 

 

 

 

1. Отчет за приходите и разходите 
или еквивалентен документ, за 

последните 3 (три) приключени 

финансови години, в зависимост 

от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността 

си. 

 

 

 

2. Справка за специфичния 

оборот по години за последните 3 

 

1. Специфичен оборот- Кандидатът 

трябва да има специфичен оборот не 

по-малко от 2 пъти прогнозната 

стойност на обособена позиция 1 

(или мин. 2 874 287.78 лв.) сумарно за 

предходните 3 приключени 

финансови години, в зависимост от 

датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си. 

 

Под “специфичен оборот” се разбира: 

Оборот от производство и/или доставка 

и/или монтаж и/или въвеждане в 

експлоатация на багрилни апарати или 

еквивалентно оборудване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За обособена позиция 2: 

 

Минимални изисквания: 

 

1. Специфичен оборот- Кандидатът 

трябва да има специфичен оборот не 

по-малко от 2 пъти прогнозната 

стойност на обособена позиция 2 

(или мин. 215 923.64 лв.) сумарно за 

предходните 3 приключени 

финансови години, в зависимост от 

датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си. 

 

Под “специфичен оборот” се разбира: 

Оборот от производство и/или доставка 
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(три) приключени финансови 

години в зависимост от датата, на 

която кандидатът е учреден или 

започнал дейността си (по 

Образец 1 на възложителя, 

приложен към тръжната 

документация). 

 

Посочените финансови документи не се 

изискват в случай, че са оповестени в 

Търговския регистър. 

 

За обособена позиция 3: 

 

 

 

1. Отчет за приходите и разходите 
или еквивалентен документ, за 

последните 3 (три) приключени 

финансови години, в зависимост 

от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността 

си. 

 

 

 

 

2. Справка за специфичния 

оборот по години за последните 3 

(три) приключени финансови 

години в зависимост от датата, на 

която кандидатът е учреден или 

започнал дейността си (по 

Образец 1 на възложителя, 

приложен към тръжната 

документация). 

 

Посочените финансови документи не се 

изискват в случай, че са оповестени в 

Търговския регистър. 

 

За обособена позиция 4: 

и/или монтаж и/или въвеждане в 

експлоатация на плетачни машини или 

еквивалентно оборудване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За обособена позиция 3: 

 

Минимални изисквания: 

 

1. Специфичен оборот Кандидатът 

трябва да има специфичен оборот не 

по-малко от 2 пъти прогнозната 

стойност на Обособена позиция 3 

(или мин. 508 515.80 лв.) сумарно за 

предходните 3 приключени 

финансови години, в зависимост от 

датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си. 

 

 

Под “специфичен оборот” се разбира: 

Оборот от производство и/или доставка 

и/или монтаж и/или въвеждане в 

експлоатация на сушилни или еквивалентно 

оборудване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За обособена позиция 4: 
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1. Отчет за приходите и разходите 
или еквивалентен документ, за 

последните 3 (три) приключени 

финансови години, в зависимост 

от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността 

си. 

 

 

 

 

2. Справка за специфичния 

оборот по години за последните 3 

(три) приключени финансови 

години в зависимост от датата, на 

която кандидатът е учреден или 

започнал дейността си (по 

образец 1 на възложителя, 

приложен към тръжната 

документация). 

 

Посочените финансови документи не се 

изискват в случай, че са оповестени в 

Търговския регистър. 

 

 

 

 

 

 

 

Минимални изисквания: 

 

1. Специфичен оборот- Кандидатът 

трябва да има специфичен оборот не 

по-малко от 2 пъти прогнозната 

стойност на Обособена позиция 4 

(или мин. 89 968.18 лв.) сумарно за 

предходните 3 приключени 

финансови години, в зависимост от 

датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си. 

 

 

Под “специфичен оборот” се разбира: 

Оборот от производство и/или доставка 

и/или монтаж и/или въвеждане в 

експлоатация на машини за фиксиране на 

ситопечат или еквивалентно оборудване. 

 

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

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация 

 

 

За обособена позиция 1: 

1. Списък на доставките (по 

Образец 2), изпълнени през 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

За обособена позиция 1: 

Минимални изисквания: 
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последните 3 години в зависимост 

от датата на която кандидатът е 

бил учреден или е започнал 

дейността си, (отброени) от 

крайната дата за подаване на 

оферти по настоящата процедура, 

вкл. датите и получателите. 

2. Референции/препоръки за 

доставките, включени в списъка 

(Образец 2) – не по-малко от 2 

(две) на брой (подписани от 

издателя на препоръката). 

 

 

 

За обособена позиция 2: 

1. Списък на доставките (по 

Образец 2), изпълнени през 

последните 3 години в зависимост 

от датата на която кандидатът е 

бил учреден или е започнал 

дейността си, (отброени) от 

крайната дата за подаване на 

оферти по настоящата процедура, 

вкл. датите и получателите. 

2. Референции/препоръки за 

доставките, включени в списъка 

(Образец 2) – не по-малко от 2 

(две) на брой (подписани от 

издателя на препоръката). 

 

 

 

За обособена позиция 3: 

 

 

1. Списък на доставките (по 

Образец 2), изпълнени през 

последните 3 години в зависимост 

от датата на която кандидатът е 

бил учреден или е започнал 

дейността си, (отброени) от 

1. Кандидатът трябва да е изпълнил общо 

за последните 3 години (в зависимост 

от датата на която е учреден или е 

започнал дейността си, (отброени) от 

крайната дата за подаване на оферти по 

настоящата процедура) не по-малко от 

2 бр. доставки с предмет, сходен с този 

на Обособена позиция 1. 

Под „сходен предмет“ за Обособена 

позиция 1 ще се разбира: Производство 

и/или доставка и/или монтаж и/или 

въвеждане в експлоатация на багрилни 

апарати или еквивалентно оборудване. 

 

 

 

За обособена позиция 2: 

Минимални изисквания: 

1. Кандидатът трябва да е изпълнил общо 

за последните 3 години (в зависимост 

от датата на която е учреден или е 

започнал дейността си, (отброени) от 

крайната дата за подаване на оферти по 

настоящата процедура) не по-малко от 

2 бр. доставки с предмет, сходен с този 

на Обособена позиция 2. 

Под „сходен предмет“ Обособена позиция 

2 ще се разбира: Производство и/или 

доставка и/или монтаж и/или въвеждане в 

експлоатация на плетачни машини или 

еквивалентно оборудване. 

 

 

За обособена позиция 3: 

Минимални изисквания: 

 

1. Кандидатът трябва да е изпълнил общо 

за последните 3 години (в зависимост 

от датата на която е учреден или е 

започнал дейността си, (отброени) от 

крайната дата за подаване на оферти по 

настоящата процедура) не по-малко от 
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крайната дата за подаване на 

оферти по настоящата процедура, 

вкл. датите и получателите. 

2. Референции/препоръки за 

доставките, включени в списъка 

(Образец 2) – не по-малко от 2 

(две) на брой (подписани от 

издателя на препоръката). 

 

 

За обособена позиция 4: 

 

 

1. Списък на доставките (по 

Образец 2), изпълнени през 

последните 3 години в зависимост 

от датата на която кандидатът е 

бил учреден или е започнал 

дейността си, (отброени) от 

крайната дата за подаване на 

оферти по настоящата процедура, 

вкл. датите и получателите. 

2. Референции/препоръки за 

доставките, включени в списъка 

(Образец 2) – не по-малко от 2 

(две) на брой (подписани от 

издателя на препоръката). 

 

 

 

 

2 бр. доставки с предмет, сходен с този 

на Обособена позиция 3. 

Под „сходен предмет“ Обособена позиция  

3 ще се разбира: Производство и/или 

доставка и/или монтаж и/или въвеждане в 

експлоатация на сушилни и/или сушилни за 

готов плат или еквивалентно оборудване. 

 

 

 

За обособена позиция 4: 

Минимални изисквания: 

 

1. Кандидатът трябва да е изпълнил общо 

за последните 3 години (в зависимост 

от датата на която е учреден или е 

започнал дейността си, (отброени) от 

крайната дата за подаване на оферти по 

настоящата процедура) не по-малко от 

2 бр. доставки с предмет, сходен с този 

на Обособена позиция 4. 

Под „сходен предмет“ Обособена позиция 

4 ще се разбира: Производство и/или 

доставка и/или монтаж и/или въвеждане в 

експлоатация на машини за фиксиране на 

ситопечат или еквивалентно оборудване. 

 

 

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                             
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оптимално съотношение качество – цена               

 

 показатели, посочени в Методиката за оценка 

 

 

Показатели 

 

Обособена позиция 1: 

 

1. Предложена цена - ПЦ 

2. Допълнителни технически и 

функционални характеристики 

– ДТФХ 

3. Гаранционна поддръжка и 

сервиз 

Обособена позиция 2: 

1. Предложена цена - ПЦ 

2. Допълнителни технически и 

функционални характеристики 

– ДТФХ 

3. Гаранционна поддръжка и 

сервиз 

 

Обособена позиция 3: 

1. Предложена цена - ПЦ 

2. Допълнителни технически и 

функционални характеристики 

– ДТФХ 

3. Гаранционна поддръжка и 

сервиз 

 

Обособена позиция 4: 

1. Предложена цена - ПЦ 

2. Допълнителни технически и 

функционални характеристики 

– ДТФХ 

3. Гаранционна поддръжка и 

сервиз 

 

 

Тежест 

 

Обособена позиция 1: 

 

1. 30% 

2. 50%  

3. 20 % 

 

 

 

Обособена позиция 2: 

1. 30% 

2. 50%  

3. 20 % 

 

 

 

 

Обособена позиция 3: 

1. 30% 

2. 50%  

3. 20 % 

 

 

 

 

Обособена позиция 4: 

1. 30% 

2. 50%  

3. 20 % 
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ІV.2) Административна информация 

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

BG16RFOP002-3.002-00136-C01 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 01/11/2018 (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. http://natalia-sz.com - (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

(дд/мм/гггг) 

или  или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти) 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 02/11/2018 (дд/мм/гггг)  

Час: 10:00 

Място (когато е приложимо): гр. Стара Загора,  ул. „Цар Симеон Велики“ № 167  

 

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.): 

 

За всички обособени позиции: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние/ Актуална 

извадка от Търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност;  

 

ВАЖНО: Чуждестранните юридически лица следва да представят документ, издаден от 

съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, от който документ 

да са видни имената на официално представляващия/ите, както и имената на членове на 

управителни и надзорни органи на кандидата (в случай, че има такива). В случай, че тази 
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информация е достъпна в публичен регистър, кандидатът представя извадка от регистъра с 

актуална дата. 

 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

 

ВАЖНО: Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата, лицата, 

които са членове на управителни и надзорни органи на кандидата и други лица със статут, 

който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните 

или надзорните органи, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. 

 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

В случай, че офертата и/или  приложенията към нея се подписват от лице, различно от 

лицето/та с право да представляват кандидата, се изисква и представянето на нотариално 

заверено пълномощно , в което задължително трябва да бъде посочено 

оправомощаването на лицето да представя кандидата и подписва оферта/и от името на 

законния представител на кандидата, както и валидността на тези правомощия. 

 

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.): 

 

За обособена позиция 1: 

 

1. Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ, за последните 3 (три) 

приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си. 

2. Справка за специфичния оборот по години за последните 3 (три) приключени 

финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал 

дейността си (по Образец 1 на възложителя, приложен към тръжната документация). 

 

Посочените документи не се изискват в случай, че са оповестени в Търговския регистър. 

 

За обособена позиция 2: 

1. Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ, за последните 3 (три) 

приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си. 

2. Справка за специфичния оборот по години за последните 3 (три) приключени 

финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал 

дейността си (по Образец 1 на възложителя, приложен към тръжната документация). 
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Посочените документи не се изискват в случай, че са оповестени в Търговския регистър. 

 

 

За обособена позиция 3: 

1. Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ, за последните 3 (три) 

приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си. 

2. Справка за специфичния оборот по години за последните 3 (три) приключени 

финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал 

дейността си (по Образец 1 на възложителя, приложен към тръжната документация). 

 

Посочените документи не се изискват в случай, че са оповестени в Търговския регистър. 

 

За обособена позиция 4: 

1. Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ, за последните 3 (три) 

приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си. 

2. Справка за специфичния оборот по години за последните 3 (три) приключени 

финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал 

дейността си (по Образец 1 на възложителя, приложен към тръжната документация). 

 

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.): 

 

За обособена позиция 1: 

1. Списък на доставките (по Образец 2), изпълнени през последните 3 години в 

зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността си, 

(отброени) от крайната дата за подаване на оферти по настоящата процедура, вкл. 

датите и получателите. 

2. Референции/препоръки за доставките, включени в списъка (Образец 2) – не по-

малко от 2 (две) на брой (подписани от издателя на препоръката). 

 

 

За обособена позиция 2: 

1. Списък на доставките (по Образец 2), изпълнени през последните 3 години в 

зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността си, 

(отброени) от крайната дата за подаване на оферти по настоящата процедура, вкл. 

датите и получателите. 
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2. Референции/препоръки за доставките, включени в списъка (Образец 2) – не по-

малко от 2 (две) на брой (подписани от издателя на препоръката). 

 

 

За обособена позиция 3: 

1. Списък на доставките (по Образец 2), изпълнени през последните 3 години в 

зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността си, 

(отброени) от крайната дата за подаване на оферти по настоящата процедура, вкл. 

датите и получателите. 

2. Референции/препоръки за доставките, включени в списъка (Образец 2) – не по-

малко от 2 (две) на брой (подписани от издателя на препоръката). 

 

 

За обособена позиция 4: 

1. Списък на доставките (по Образец 2), изпълнени през последните 3 години в 

зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността си, 

(отброени) от крайната дата за подаване на оферти по настоящата процедура, вкл. 

датите и получателите. 

2. Референции/препоръки за доставките, включени в списъка (Образец 2) – не по-

малко от 2 (две) на брой (подписани от издателя на препоръката). 

 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

За всички обособени позиции: 

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. 

Възложителят 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. 
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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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