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: „БИС” ООД
Адрес:
адрес на седалище на фирмата: ул.”Георги Кирков” №28
Град: Бургас

Пощенски
код: 8000

Държава: Р България

За контакти:
адрес за контакти и за
кореспонденция: Р България, град
Бургас, пощенски код 8000, ж.к. Меден
рудник, м.с.Върли бряг,
Производствена база на „БИС” ООД.
Лице/а за контакт:
Атанас Стайков Суански
Електронна поща: bisltd@abv.bg

Телефон: 056 840 456

Факс: 056 840 456

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
www.bisbg.com
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
X 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
X друго (моля, уточнете): 28.93 по
НКИД 2008 „Производство на машини и
оборудване за преработка на храни,
напитки и тютюн”
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ 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



 Изграждане

(б) Доставки

Х

Х Покупка

(в) Услуги 
Категория услуга:№ 

 Лизинг
Проектиране и изпълнение
 Покупка на изплащане
 Рехабилитация,
реконструкция
 Строително-монтажни
работи

(вж. приложение № 3 към
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за
 Наем за машини и обществените поръчки)
оборудване
 Комбинация от
изброените

 Други (моля, пояснете)
……………........................
............................................
Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка:
услугата:
________________________ Република България, град ____________________
________________________ Бургас, п.код 8000, ж.к.
____________________
Меден рудник, м.с.
код NUTS:     
Върли бряг,
код NUTS:     
Индустриална зона,
Производствена база
„БИС” ООД
код NUTS: BG341
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
„Доставка и монтаж на технологично оборудване по проект "Модернизация,
преструктуриране и повишаване на производствения капацитет на "БИС" ООД с цел
подобряване на качеството, разширяване на продуктовата гама и навлизане на нови
пазари в сферата на професионално кухненско оборудване" по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на машини за обработка на
листов материал” в това число:
1. CNC Хидравлична абкант преса, окомплектована с инструментална екипировка огъващи инструменти ("ножове") - 1 брой.
2. Комбинирана пресножица за гилотинно рязане на профили, винкели и други,
ъглообрязване и за щанцоване - 1 брой.
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3. Автоматична лазерна портална машина със CNC управление за разкрояване на
метални листа, със самодиагностицираща се автофокусна глава, с автоматична маса за
зареждане/разтоварване на листи, с инсталиран работен CAD/CAM софтуер и филтърна
система за отвеждане на вредните газове - 1 брой.
Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на електросъпротивителни
заваръчни машини” в това число:
1. Апарат за електросъпротивително челно заваряване на крепежни елементи - 1
брой.
2. Ръчни пневматични клещи за електросъпротивително заваряване в комплект с
балансьор, водоохладителна система, рамена и електроди - 2 броя.
Всички машини по двете обособени позиции, предмет на поръчката, следва да бъдат
нови, налични в актуалната производствена листа на производителя,
неупотребявани и нерециклирани.
ІІ.1.3) Обособени позиции: да Х не 
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена позиция


за една или повече
обособени позиции
Х

за всички обособени
позиции


ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на машини за обработка
на листов материал” в това число:
1. CNC Хидравлична абкант преса, окомплектована с инструментална екипировка
- огъващи инструменти ("ножове") - 1 брой.
2. Комбинирана пресножица за гилотинно рязане на профили, винкели и други,
ъглообрязване и за щанцоване - 1 брой.
3. Автоматична лазерна портална машина със CNC управление за разкрояване на
метални листа, със самодиагностицираща се автофокусна глава, с автоматична
маса за зареждане/разтоварване на листи, с инсталиран работен CAD/CAM
софтуер и филтърна система за отвеждане на вредните газове - 1 брой.
Обособена
позиция
№2:
„Доставка
и
монтаж
електросъпротивителни заваръчни машини” в това число:

на

1. Апарат за електросъпротивително челно заваряване на крепежни елементи1 брой.
2. Ръчни пневматични клещи за електросъпротивително заваряване в комплект с
балансьор, водоохладителна система, рамена и електроди - 2 броя.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 1023200.00 лева
или от ____________________ до _________________
Обособена позиция №1: 988200.00 лева
Обособена позиция №2: 35000.00 лева
Забележка: В цената са включени доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Ако дадена Ценова оферта надхвърли посочените прогнозни стойности, това ще
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доведе до отхвърляне на офертата на кандидата

ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци  или дни :
За Обособена позиция №1:
до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на получаване от Изпълнителя на
възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от датата на изтичане на
срока на договора за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.0010973- C01 от 09.02.2016 г.
За Обособена позиция №2:
до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на получаване от Изпълнителя на
възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от датата на изтичане на
срока на договора за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.0010973- C01 от 09.02.2016 г.
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
неприложимо
Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за изпълнение):
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
1. Еднократно окончателно плащане - в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на
договора, платимо в срок от 15 (петнадесет) календарни дни след датата на двустранно
подписан окончателен приемо – предавателен протокол за изпълнение на договора,
придружен от издаден от Изпълнителя оригинал на данъчна фактура за пълния размер на
стойността.

Забележка: В издаваните от изпълнителите фактури във връзка с изпълнението
на Договорите следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект
"Модернизация, преструктуриране и повишаване на производствения капацитет
на "БИС" ООД с цел подобряване на качеството, разширяване на продуктовата
гама и навлизане на нови пазари в сферата на професионално кухненско
оборудване", по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.0010973 - C01, Бенефициент: „БИС“ ООД, по процедура BG16RFOP002-2.001
"Подобряване на производствения капацитет в МСП", ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
Плащането по договорите ще се извърши в лева по банков път по посочена от
изпълнителя сметка.
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ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да Х не 
Ако да, опишете ги:
1. Частично плащане за отделни машини по съответна обособена позиция не се
допуска.
2. Цялата кореспонденция, включително предизвестия, уведомления, заявки,
съобщения, покана за сключване на договор и други, ще се считат за
надлежно направени и получени от другата страна, ако са в писмена форма и
са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или
друго лице за контакти), чрез куриер, чрез писмо с известие за доставяне или
са изпратени по факса или на електронната поща на страната.
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. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.
3. Други документи (ако е приложимо):
3.1. Оригинал или нотариално заверено копие на договора, с който е създадено
обединението, когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице. Документът
следва да е подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите и в него
задължително следва да е посочен неговият представляващ. В случай че представляващият
обединението е юридическо лице, допуска се възможността да се представи и друг
документ, подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите, в който
се посочва физическото лице, което представлява обединението. С документа за създаването
на обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в него
поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на
изпълнение на договора. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на
срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на кандидата.
3.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява кандидата в
процедурата (оригинал), в случаите когато офертата не е подписана от управляващия
кандидата съгласно актуалната му регистрация или от представляващия обединениетокандидат, съгласно договора за създаването му.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2 от ПМС 118/2014)
Изискуеми документи и информация
1. Баланс и отчет за приходите и
разходите на кандидата за последните
3 /три/ приключили финансови години в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си – копие, заверено от
кандидата.

Минимални изисквания (когато е приложимо):
1. Кандидатът трябва да
има
специфичен оборот от дейности, сходни с обекта
на поръчката, за последните три приключени
финансови години, в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, превишаващ прогнозната стойност
на обособената позиция, за която кандидатства.
По Обособена позиция №1 за „Сходен” предмет
се счита доставка, монтаж и въвеждане в
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експлоатация на нови (неупотребявани и
нерециклирани) машини за обработка на метали
под формата на листов материал, включително:
машини за разкрой, преси или гилотини от
всякакъв тип.
По Обособена позиция №2 за „Сходен” предмет
се счита доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на нови (неупотребявани и
нерециклирани) машини за заваряване на черни
и/или цветни метали от всякакъв тип.
2. Справка-декларация за специфичния
оборот,
показваща
размера
на
годишните приходи от продажби,
сходни с обекта на поръчката) за
последните
3
/три/
приключили
финансови години в зависимост от
датата , на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си.
В случай, че кандидатът е чуждестранно
юридическо или физическо лице се прилагат
аналогични на посочените изискуеми
официални документи от съответната
страна – оригинал или заверено от
кандидата копие, придружено с превод на
български език.

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4 от ПМС 118/2014)
Изискуеми документи и информация
1. Списък на основните договори за
доставки и услуги, успешно изпълнени през
последните 3 години (преди крайната дата
за подаване на офертата), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или
е започнал дейността си, включително име
на клиент, вид на доставката, стойност и
срок на изпълнение, придружен с
доказателства за изпълнени договори под
формата на удостоверения, издадени от
възложителите или от компетентен орган,
или чрез посочване на публичен регистър, в
който е публикувана информация за
изпълнението на договора. /Приложение 4/.

Минимални
изисквания
(когато
е
приложимо):
1. Кандидатът трябва да е изпълнил
успешно общо за последните 3 /три/ години
(преди крайната дата за подаване на
офертата) в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 3 броя договори
с предмет, сходен с предмета на процедурата.
По Обособена позиция №1 за „Сходен”
предмет се счита доставка, монтаж и
въвеждане
в
експлоатация
на
нови
(неупотребявани и нерециклирани) машини
за обработка на метали под формата на
листов материал, включително: машини за
разкрой, преси или гилотини от всякакъв тип.
По Обособена позиция №2 за „Сходен”
предмет се счита доставка, монтаж и
въвеждане
в
експлоатация
на
нови
(неупотребявани и нерециклирани) машини
за заваряване на черни и/или цветни метали
от всякакъв тип.

2. Валиден сертификат съгласно стандарта 2. Кандидатът и/или оторизирана от него
ISO 9001:2008 от акредитиран орган за сервизна база, трябва да има внедрени
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внедрена система за управление на
качеството на кандидата и/или на
оторизирана от него сервизна база, с обхват
сходен с предмета на поръчката или
еквивалент или доказателства за внедрени
еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството – копие, заверено от кандидата.

следните системи за управление на
качеството с обхват сходен с предмета на
поръчката според международно признат
стандарт
ISO
9001:2008
или
еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за
управление на качеството.
По Обособена позиция №1 за "Сходен"
обхват се счита: продажба (търговия,
доставка, производство) и сервиз (монтаж,
поддръжка,
обслужване,
ремонт)
на
металообработващи машини (оборудване).
По Обособена позиция №2 за "Сходен"
обхват се счита: продажба (търговия,
доставка, производство) и сервиз (монтаж,
поддръжка,
обслужване,
ремонт)
на
заваръчни машини (оборудване).

3. Декларация, съдържаща списък на
техническите лица, които кандидатът ще
използва за изпълнение на поръчката,
включително на техническите лица,
отговарящи за контрола на качеството.
Декларацията трябва да бъде придружена от
копия на диплома/и за завършено
образование,
трудова
книжка
и/или
служебна бележка и/или трудов договор
и/или
длъжностна/и
характеристика/и,
доказващи съответствието на всяко едно от
лицата
с
поставените
минимални
изисквания от страна на Възложителя.

3. Кандидатът следва да разполага с екип от
минимум 2 дипломирани машинни инженери
или електроинженери и един техник с
техническо образование, отговорни за
изпълнение на предмета на процедурата.

4. Оторизационно писмо, издадено от
производителя на всеки един модел машина
с негов подпис, което удостоверява, че
кандидатът е упълномощен да извършва
продажби и сервиз на произведената от него
продукция на територията на Република
България.

4. Оторизационно писмо се изисква с подпис
на производителя на съответната машина, в
оригинал или копие, заверено от кандидата,
Изискването е в сила за кандидатите, които не
са производители на предлаганите от тях
машини.

5. Индивидуални за всяка машина
поотделно валидни СЕ сертификати и/или
декларации
за
съответствие
със
съществените изисквания, техническото
ниво и хармонизираните
стандарти,
установени от Европейските институции по
стандартите (CEN - European Committee for
Standardization - Европейски комитет по
стандартизацията, CENELEC - European
Committee
for
Electro-technical
Standardization - Европейски комитет за
електротехническа стандартизация, и други)
или еквивалент.

5. Кандидатите следва да представят за всяка
машина поотделно валидни СЕ сертификати
и/или декларации за съответствие със
съществените изисквания, техническото ниво
и хармонизираните стандарти, установени от
Европейските институции по стандартите
(CEN - European Committee for Standardization
- Европейски комитет по стандартизацията,
CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization - Европейски комитет
за електротехническа стандартизация, и
други) или еквивалент.
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В случай, че кандидатът е чуждестранно
юридическо или физическо лице се прилагат
аналогични
на
посочените
изискуеми
официални документи от съответната
страна – оригинал или заверено от кандидата
копие, придружено с превод на български език.

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

Х

Х показатели, посочени в Методиката за оценка
Показатели
1. П1 Предлагана
цена
2. П2 Технически и
функционални
характеристики
3. П3 Гаранционен
срок в календарни
месеци

Тежест

Показатели

Тежест

40% (0.40)
20% (0.20)
40% (0.40)

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор,
представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация
и технически възможности на кандидатите.)

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001-0973-C01
ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие спецификации и допълнителни документи
Поканата и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от посочените в
раздел IV 2.4) от настоящия документи Интернет адреси.
ІV.2.3) Срок за подаване на оферти
Дата: 20/05/2016 (дд/мм/гггг)

Час:17:00

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1 http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на
Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
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2.

http://www.bisbg.com/ - (интернет адреса на възложителя в случай

че има такъв)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
До 09/02/2017 (дд/мм/гггг)
или
в месеци:  или дни:  (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25/05/2016 (дд/мм/гггг)
Час: 13:00
Място (когато е приложимо): Република България, град Бургас, ПК 8000,
ж.к.”Меден рудник”, м.с.Върли бряг, Производствена база „БИС” ООД,
административен офис.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
(когато е приложимо)
да Х
не 
Представители на УО на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
могат да присъстват на сесията по отваряне на офертите и да наблюдават
целия или част от процеса по оценката.
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 настоящия
пояснителен документ (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. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ – при подаване на оферти.
3. Други документи (ако е приложимо):
3.1. Оригинал или нотариално заверено копие на договора, с който е създадено
обединението, когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице. Документът
следва да е подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите и в него
задължително следва да е посочен неговият представляващ. В случай че представляващият
обединението е юридическо лице, допуска се възможността да се представи и друг документ,
подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите, в който се посочва
физическото лице, което представлява обединението. С документа за създаването на
обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в него поемат
солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на
изпълнение на договора. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на
срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на кандидата.
3.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява кандидата в
процедурата (оригинал), в случаите когато офертата не е подписана от управляващия
кандидата съгласно актуалната му регистрация или от представляващия обединениетокандидат, съгласно договора за създаването му.
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.):
9
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1. Баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за последните 3 /три/
приключили финансови години в зависимост от датата , на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си - копие, заверено от кандидата.
2. Справка-декларация за специфичния оборот, показваща размера на годишните
приходи от продажби, сходни с обекта на поръчката) за последните 3 /три/ приключили
финансови години в зависимост от датата , на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата
по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
1. Списък на основните договори за доставки и услуги, успешно изпълнени
презпоследните 3 години (преди крайната дата за подаване на офертата), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително име на
клиент, вид на доставката, стойност и срок на изпълнение, придружен с доказателства за
изпълнени договори под формата на удостоверения, издадени от възложителите или от
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана
информация за изпълнението на договора. /Приложение 4/.
2. Валиден сертификат съгласно стандарта ISO 9001:2008 от акредитиран орган за
внедрена система за управление на качеството на кандидата и/или на оторизирана от него
сервизна база, с обхват сходен с предмета на поръчката или еквивалент или доказателства за
внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството – копие, заверено от кандидата.
3. Декларация, съдържаща списък на техническите лица, които кандидатът ще
използва за изпълнение на поръчката, включително на техническите лица, отговарящи за
контрола на качеството. Декларацията трябва да бъде придружена от копия на диплома/и за
завършено образование, трудова книжка и/или служебна бележка и/или трудов договор
и/или длъжностна/и характеристика/и, доказващи съответствието на всяко едно от лицата с
поставените минимални изисквания от страна на Възложителя.
4. Оторизационно писмо, издадено от производителя на всеки един модел машина с
негов подпис, което удостоверява, че кандидатът е упълномощен да извършва продажби и
сервиз на произведената от него продукция на територията на Република България.
5. Индивидуални за всяка машина поотделно валидни СЕ сертификати и/или
декларации за съответствие със съществените изисквания, техническото ниво и
хармонизираните стандарти, установени от Европейските институции по стандартите (CEN European Committee for Standardization - Европейски комитет по стандартизацията, CENELEC
- European Committee for Electro-technical Standardization - Европейски комитет за
електротехническа стандартизация, и други) или еквивалент.
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта, включваща техническо и ценово предложение;
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. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за
строителство);
4. Документи по т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите;
5. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) ..................................;
б) ...................................;
в) ....................................
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Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се
представят чрез „копие, заверено от кандидата”, за такъв се счита документ, при
който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала”, свеж
печат и има собственоръчен подпис на лицето, представляващо кандидата в
процедурата.
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 предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република
България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на
такава
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.
4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от
упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика кандидатът посочва:
1. име и адрес на бенефициента: „БИС” ООД, адрес за кореспонденция: Р България,
град Бургас, пощенски код 8000, ж.к. Меден рудник, м.с.Върли бряг, Производствена
база на „БИС” ООД;
2. име, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност - факс
на кандидата;
3. наименование на обекта на процедурата;
4.
следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за
оценяване и класиране”.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014-2020. съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от "БИС" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган."
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