Образец на публична покана по чл. 51 от
ЗУСЕСИФ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
№1/24.03.2021 г.
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Сдружение с нестопанска цел, с наименование:
„Клуб по водомоторен спорт - Ряхово“
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №16
Град: с. Ряхово

Пощенски
код: 7070

Държава: България

За контакти:
Телефон: 0887720166
Лице/а за контакт: Милен Емилов
Маринов
Електронна поща: milengnp@abv.bg, Факс:
office@ippm-bg.org
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
×юридическо лице с нестопанска цел
моля, уточнете):
места за отдих и култура
тдих, култура и религия
 друго (моля, уточнете): Дейност на
спортни клубове
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
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ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата
„Доставка и монтаж на павилион с оборудване и обзавеждане за посетителски
център“
(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
строителството:
доставка:
________________________ с. Ряхово, общ. Сливо
________________________ поле, обл. Русе, ПИ с
идентификатор
63668.151.1791

Място на изпълнение на
услугата:
____________________
____________________

код NUTS: BG323
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Предметът на настоящата публична
покана включва доставка и монтаж на павилион с оборудване и обзавеждане за
посетителски център по проект с работно наименование: „Разнообразяване на
туристическата инфраструктура чрез създаване на посетителски център и туристически
атракции свързани с река Дунав“, финансиран от Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко
крайни срока за кандидатстване: СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5
„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация
и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ Процедура №BG06RDNP001-19.142.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP00119.142-0001-C01/2020.. Павилиона трябва да представлява модулна конструкция,
изработена от термопанели, с размери 480/600/240 см. (два броя контейнери с размери
240/600/240 см), с монтирана PVC дограма, ламиниран паркет, санитарно помещение,
включително оборудването към него. Предвиденото оборудване е:
1. Климатична система – 1 бр., инвертор, за помещение с квадратура от 30 до 45
кв.м, енергиен клас А++, стенен тип, с включен монтаж;
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2. Шатра – 2 бр., алуминиева конструкция, сгъваема, с размери 3,00/6,00 м., от
водоустойчив полиестер;
3. Моторна косачка – самоходна бензинова косачка, кубатура – 160 куб.см,система
на косене – мулчиране, косене и косене със задно изхвърляне на тревата;
Обзавеждането на павилиона включва:
1. Витрина за награди - 4 бр., шкаф с две врати и стъклени врати и рафтове, с
размери 0,80/1,80/0,30м, ламинирано ПДЧ с дебелина 16 мм;
2. Столове – 20 бр., метална рамка с кръгъл профил с хромирано покритие, седалка
и облегалка от пластмаса клас К;
3. Маса – 4 бр., правоъгълна маса с 4 бр. крака, размери 1,20/0,74/0,80 м,
ламинирано ПДЧ 25 мм;
4. Бюро - 1 бр., бюро с шкаф с врата и чекмеджета, с размери 1,20/0,75/0,70-0,50 м,
ламинирано ПДЧ с дебелина 16 мм;
ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):
44613300-3
42512200-0
39133000-3
39120000-9
39110000-6
16310000-1
39522100-8
ІІ.1.4) Обособени позиции: да

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
1. 1 бр. павилион, представляващ модулна конструкция, изработена от
термопанели, с размери 480/600/240 см. (два броя контейнери с размери
240/600/240 см), с монтирана PVC дограма, ламиниран паркет, санитарно
помещение, включително оборудването към него.
Павилионът трябва да е предвидено оборудван с:
2. Климатична система – 1 бр., инвертор, за помещение с квадратура от 30 до
45 кв.м, енергиен клас А++, стенен тип, с включен монтаж;
3. Шатра – 2 бр., алуминиева конструкция, сгъваема, с размери 3,00/6,00 м., от
водоустойчив полиестер;
4. Моторна косачка – самоходна бензинова косачка, кубатура – 160
куб.см,система на косене – мулчиране, косене и косене със задно
изхвърляне на тревата;
Обзавеждането на павилиона включва:
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5. Витрина за награди - 4 бр., шкаф с две врати и стъклени врати и рафтове, с
размери 0,80/1,80/0,30м, ламинирано ПДЧ с дебелина 16 мм;
6. Столове – 20 бр., метална рамка с кръгъл профил с хромирано покритие,
седалка и облегалка от пластмаса клас К;
7. Маса – 4 бр., правоъгълна маса с 4 бр. крака, размери 1,20/0,74/0,80 м,
ламинирано ПДЧ 25 мм;
8. Бюро - 1 бр., бюро с шкаф с врата и чекмеджета, с размери 1,20/0,75/0,700,50 м, ламинирано ПДЧ с дебелина 16 мм;
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) : 30955,00 лв., в т.ч. по артикули в лева без ДДС:
1. 1 бр. павилион – максимален разполагаем ресурс 20432,00 лв.;
2. Климатична система – 1 бр.- максимален разполагаем ресурс 2185,00
лв.;
3. Шатра – 2 бр., максимален разполагаем ресурс 3146,00 лв.;
4. Моторна косачка - максимален разполагаем ресурс 1827,00 лв.;
5. Витрина за награди - 4 бр., максимален разполагаем ресурс 1056,00 лв.;
6. Столове – 20 бр., максимален разполагаем ресурс 980,00 лв.;
7. Маса – 4 бр., максимален разполагаем ресурс 1024,00 лв.;
8. Бюро - 1 бр., максимален разполагаем ресурс 305,00 лв.

ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци: 6 месеца (от сключване на договора)
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции: Не се предвиждат гаранции за изпълнение на
договора
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
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Плащанията ще се осъществяват в 30-дневен срок след всяка действително
извършена доставка/доставка и монтаж на стоките по договора и приемането им от
Възложителя.
В цената за доставката/доставката и монтажа, предмет на договора се включват
всички разходи, свързани с качествено изпълнение на доставката и монтажа,
включително транспортни разходи до мястото на доставката, гаранционно
поддържане в договорения гаранционен срок, всички такси по доставката и др.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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)
Сключеният между Бенефицианта и Изпълнителя договор не подлежи на изменение, освен
в изрично посочените случаи на чл. 10, ал. 2 от ПМС 160/2016 г.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да  не
Ако да, опишете ги:
Доставените артикули/стоки, трябва да бъдат нови и неупотребявани.
Предложението на участника трябва да покрива всички минимални технически и
функционални характеристики на артикулите, както и изискванията към
изпълнението на доставката. Непокриването на всички технически изисквания е
основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка, поради
несъответствие с поставените изисквания.
С избрания изпълнител/и ще бъде сключен договор за изпълнение. Образец на
договора е приложен към публичната покана.
В случай, че бъде определен за изпълнител, участникът следва да представи към
момента на подписване на договора доказателства за декларираните обстоятелства,
посочени в представената Декларация на кандидата за липса на обстоятелствата по
чл.12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ,
включително оригинали или нотариално заверени копия на следните документи:
- Свидетелства за съдимост, издадени от компетентен съд не по-рано от 6 месеца
преди датата на сключване на договора:
- Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията не порано от 6 месеца преди датата на сключване на договора.
- Удостоверение от Агенцията по вписванията, че кандидатът не е в процедура по
несъстоятелност и ликвидация, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на
сключване на договора.
- Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по
седалището на възложителя и на кандидата за липса на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване,
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отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е
влязъл в сила;
- Удостоверение от органите на „Главна инспекция по труда”, че не е установено с
влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение
на договор за обществена поръчка е нарушен чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305
от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.
Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение за изброените нарушения, участникът представя
декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за
обществена поръчка.
________________________________________________________________________

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.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС №
160/01.07.2016 г.) – Не се поставят изисквания за икономически и финансови
възможности.
Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС
№ 160/01.07.2016 г.) – Не се поставят изисквания за технически възможности
и/или квалификация.
Изискуеми документи и информация

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
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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
Показатели
1. ______________
2. ______________
3. ______________

Тежест
________________
________________
________________

Показатели
4. ______________
5. ______________
5. ______________

Тежест
________________
________________
________________

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG06RDNP001-19.142-0001-C01 от 11.11.2020 г.

_______________________________________________________________________
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти
Дата: 13/04/2021 (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.
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index - Информационна система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г
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ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
(дд/мм/гггг)
или
в месеци: 3 месеца (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14/04/2021 (дд/мм/гггг)
Час: 10.00 ч.
Място (когато е приложимо): в Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020
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;
Б. 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 (когато е приложимо).
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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