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ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Клъстер Мехатроника и автоматизация /КМА/
Адрес: България, София 1592, бул. Асен Йорданов №9
Град: София

Пощенски
код: 1592

Държава:
България

За контакти:
Телефон: 02 9738762
Лице/а за контакт: Венцислав
Славков
Факс: 02 9790945
Електронна поща: info@spesima.eu
Интернет адрес/и: www.cluster-mechatronics.eu
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
търговско дружество
X обществени услуги
X
юридическо лице с нестопанска
околна среда
икономическа и финансова дейност
цел
здравеопазване
друго (моля, уточнете):
настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
социална закрила
отдих, култура и религия
X образование
X търговска дейност
X друго (моля, уточнете): производство
и услуги
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
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(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който
съответства на конкретния предмет на вашата процедура)
(а) Строителство

(б) Доставки

Изграждане

Покупка
Лизинг

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

(в) Услуги

Х

Категория услуга: № 20
Спомагателни услуги в
транспорта; услуги на
туристически агенции (Код
НКПИД-2003: 63)

Наем за машини и
оборудване
Комбинация от
изброените

(вж. приложение № 3 към
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за
обществените поръчки)

Други (моля, пояснете)
……………........................
............................................
Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
услугата:
________________________ ____________________
________________________ ____________________

Място на изпълнение на
доставка:
София 1592, бул. Асен
Йорданов № 9

код NUTS:

код NUTS: BG 411

код NUTS:

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
Организиране на семинари, обучения, конференции, информационни събития,
обмен на опит, добри практики, командировки на административното тяло на
Клъстера и на организации-членове на Клъстера
Обособена позиция 1 За командировки в България /пътни и квартирни/:
Обособена позиция 2 За командировки в ЕС /пътни и квартирни/:
Обособена позиция 3 За командировки в Европейския Съюз и страните от БРИКС
/пътни и квартирни/
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

за всички обособени
позиции
Х
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ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общ обем и количество:

Обособена позиция 1: Разходи за командировки - пътни и квартирни за
командировки в България
Прогнозна стойност в лева за обособена позиция 1: 2600.00 лв. лв. /Словом:
Две хиляди и шестстотин лв/ без ДДС
Градове за командироване в България:
1. София - Габрово – 2 души х 1 нощувка – прогнозна дата – март 2015
2. София - Враца – 2 души х 1 нощувка – прогнозна дата – март 2015
3. София - Благоевград – 2 души х 1 нощувка – прогнозна дата – април 2015
4. София – Велинград – 2 души х нощувка – прогнозна дата – май 2015
5. София - Самоков – 2 души х 1 нощувка – прогнозна дата – юни 2015
6. София - Пловдив – 2 души х 1 нощувка – прогнозна дата – юли 2015
7. Габрово – София – 2 души х 1 нощувка – прогнозна дата – март 2015
8. Враца – София – 2 души х 1 нощувка – прогнозна дата – юни 2015
9. Благоевград – София – 2 души х 1 нощувка – прогнозна дата – март 2015
10. Пловдив – София – 2 души х 1 нощувка – прогнозна дата – юни 2015
Обособена позиция 2: Разходи за командировки - пътни и квартирни за
командировки в ЕС
Прогнозна стойност в лева за обособена позиция 2: 11 040.00 лв. лв. /Словом:
Единадесет хиляди и четиридесет лв/ без ДДС
Страни за командироване в ЕС
1. Германия- гр. Хановер – 2 души х 3 нощувки – прогнозна дата – април 2015
– стойност 1820.00 лв
2. Германия- гр. Дюселдорф – 2 души х 3 нощувки – прогнозна дата – юни
2015– стойност 1820.00 лв
3. Германия- гр. Шорндорф – 3 души х 3 нощувки – прогнозна дата – март
2015– стойност 1580.00 лв
4. Испания- гр. Билбао – 2 души х 2 нощувки – прогнозна дата – май 2015 –
стойност 1940.00 лв
5. Австрия- гр. Виена – 2 души х 2 нощувки – прогнозна дата – май 2015 –
стойност 1940.00 лв
6. Германия - гр. Eрфурт – 2 души х 2 нощувки – прогнозна дата – юни 2015 –
стойност 1940.00 лв
Обособена позиция 3: Разходи за командировки - пътни и квартирни за
командировки в ЕС
Прогнозна стойност в лева за обособена позиция 3 : 15 573.80 лв..
/Словом: Петнадесет хиляди петстотин седемдесет и три и 0.80 лв/ без ДДС
Градове и Страни за командироване в ЕС и БРИКС:
1. Линц – Австрия – 2 души х 3 нощувки – прогнозна дата – юни 2015 – стойност
2414.58 лв
2. Винтертур – Швейцария – 2 души х 3 нощувки – прогнозна дата – юни 2015 –
стойност 2707.95 лв
3. Магдебург - Германия– 2 души х 2 нощувки – прогнозна дата – юни 2015 –
стойност 2397.68 лв
4. Тулуза - Франция– 2 души х 2 нощувки – прогнозна дата – май 2015 – стойност
2788.84 лв
5. Санк Петербург – Русия – 4 души х 2 нощувки – прогнозна дата – май 2015 –
стойност 5264.75 лв
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Обща прогнозна стойност на цялата процедура: - 29 213,80 лв.
/Словом: Двадесет и девет хиляди двеста тридесет и 0.80 лв/ без ДДС

ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци :
За обособени позиции 1,2 и 3 -7 /седем/ месеца, от сключване на договора, но
не по-късно от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO 003-2.4.02-0046-C0001 и реакция в срок на един месец от подаване на
заявка от наша страна за конкретна дестинация.

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции – не приложимо
1.1.а Гаранция за участие – не приложимо
1.1.б Гаранция за добро изпълнение – не приложимо
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
Финансирането се осъществява, съгласно условията и изискванията на сключен
Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 на 10 март 2013
година по схема № BG161PO 003-2.4.02 „Подкрепа на развитието на клъстерите в
България“ за финансирането на договор № BG161PO 003-2.4.02-0046-C0001 с
наименование: „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и
изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури
(Мехатроникс)“

Условия на плащане:
- Окончателно плащане – 100% от възнаграждението по всяка обособена позиция от
сключения договор, дължимо в срок до 15 работни дни след подписване на приемопредавателен протокол за приключване на работа по обособената позиция.

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

да

не Х

ІІІ.2) Условия за участие
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ІІІ.2.1) Правен статус
В обявената в настоящата публична покана процедура за избор на доставчик може
да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,
както и техните обединения.
Всеки участник може да представи само по една оферта всички обособени позиции.
Не се допуска представянето на варианти.
Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да
участва само в едно обединение.
Всеки участник в настоящата процедура е длъжен да заяви в офертата си дали при
изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие си и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно
оферта.
Когато участникът е обединение /консорциум/, участниците в обединението трябва
да сключат договор/споразумение за участие в настоящата публична покана. В този
договор/споразумение съдружниците са длъжни да определят всеки съдружник в
обединението с какви средства ще участва в обединението и какви дейности ще
извършва при изпълнение на настоящата поръчка
Изискуеми документи:
1. Документи за регистрация/документ за самоличност
- в случай, че кандидата е физическо лице – копие от документ за
самоличност, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с
оригинал”
- в случай, че кандидата е юридическо лице – Декларация с посочване на
ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, издадено не по рано от 3 месеца
преди крайния срок за подаване на оферти, заверено от кандидата с подпис,
печат и текст „Вярно с оригинал”
- в случай, че кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица,
което не е юридическо лице – копие от документ подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващия/водещото
лице.
- Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице се
прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от
съответната страна – заверено копие или оригинал, придружено с официален
превод на български език
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №118 на Министерския
съвет от 20.05.2014 г.;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4)
Изискуеми документи и информация
1. Копие от годишния счетоводен
баланс за 2011, 2012 и 2013, в
зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е
започнал дейност

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Кандидатът трябва да има общ оборот
за последните три приключили
финансови години в зависимост от
датата, на която кандидадът е учреден
или е започнал дейността си, равен
5
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2.

Копие от годишния отчет за или превишаващ 3 пъти прогнозната
приходи и разходи за 2011, 2012 стойност на процедурата/обособената
и 2013, в зависимост от датата, позиция.
на която участникът е учреден
или е започнал дейност
В случай, че кандидатът е
регистриран по ТЗ, информацията
се проверява по служебен път.

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6)
Изискуеми документи и информация
1. Списък с изпълнени подобни
договори през последните 3
години /или от годината на
учредяване или започване на
дейност, ако е по-ранна от 3
години/
в
областта
на
туристическите услуги.
2. Три
препоръки
за
добро
изпълнение, съответстващи на
представения списък с изпълнени
договори от клиенти, продоставя
се
копие
с
подпис
на
представляващия
кандидата,
печат и текст «Вярно с
оригинала».

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Участникът трябва да е изпълнил през
последните 3 години /или от годината на
учредяване или започване на дейност,
ако е по-ранна от 3 години/ в областта на
туристическите услуги минимум 3
договора с сходна дейност в областта на
турестическите услуги.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта
показатели, посочени в Методиката за оценка
Показатели
1. ______________
2. ______________
3. ______________

Тежест
________________
________________
________________

Показатели
4. ______________
5. ______________
5. ______________

Тежест
________________
________________
________________

(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.)
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ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
_ договор № BG161PO 003-2.4.02-0046-C0001 с наименование: „Структурноорганизационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни,
научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“

ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие спецификации и допълнителни документи
Документацията е безплатна и се получава всеки работен ден от 09.00 часа до
16.30 часа на следния адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов №9, сграда на
фирма „Спесима“ ООД, ет. 2 – офис КМА до 3 дена преди изтичане на срока за
подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я
получат. Документацията може да се изтегли от сайта на КМА: www.clustermechatronics.eu
ІV.2.3) Срок за подаване на оферти
Дата: 23.02.2015 , час : 16.00
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)
2.

www.cluster-mechatronics.eu

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
90 дни от крайния срок за получавани на офертите
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Офертите ще бъдат отворени както следва:
Дата: 24.02.2015 , час : 16.00
Място : София 1592, бул. Асен Йорданов № 9, офис на Клъстер Мехатроника и
автоматизация, сграда на фирма „Спесима” ООД , ет. 2
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
(когато е приложимо) да х
не
Представител на УО.
Всеки участник може да изпрати свой представител /законен или изрично
упълномощен/ да присъства при отварянето на офертите. Представителят се
допуска при представяне на документ за самоличност и съответното
пълномощно.
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. Документи за регистрация/документ за самоличност
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-

в случай, че кандидата е физическо лице – копие от документ за самоличност,
заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинал”
- в случай, че кандидата е юридическо лице – Декларация с посочване на ЕИК/
Удостоверение за актуално състояние, издадено не по рано от 3 месеца преди крайния
срок за подаване на оферти, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с
оригинал”
- в случай, че кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, което не
е юридическо лице – копие от документ подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващия/водещото лице.
- Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице се прилагат
аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна –
заверено копие или оригинал, придружено с официален превод на български език
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №118 на Министерския съвет от
20.05.2013 г.;
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.):
1. Копие от годишния счетоводен баланс за 2011, 2012 и 2013, в зависимост от датата,
на която участникът е учреден или е започнал дейност
2. Копие от годишния отчет за приходи и разходи за 2011, 2012 и 2013, в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейност
В случай, че кандидатът е регистриран по ТЗ, информацията се проверява по
служебен път.
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 с изпълнени подобни договори през последните 3 години /или от годината на
учредяване или започване на дейност, ако е по-ранна от 3 години/ в областта на
туристическите услуги.
2. Три препоръки за добро изпълнение, съответстващи на представения списък с
изпълнени договори от клиенти, продоставя се копие с подпис на представляващия
кандидата, печат и текст «Вярно с оригинала».
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта на кандидата по образец;
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. До 5 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 до 2 дни, преди изтичане на срока за подаване на
офертите.
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.
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