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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ОП-01/25.04.2018 г. 
 
 
Във връзка с подготовката и изпълнението на проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 
ЕООД” на КАМ - 919 ЕООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, в рамките на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.: 

 
Н А Р Е Ж Д А М 

 
1. Да се определи изпълнител за извършване на доставки и услуга със следния предмет: 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ”. 
 
2. В качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ, както и с цел 
спазването на принципите при разходване на публични средства за публичност и прозрачност, 
свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, изборът 
да се осъществи съгласно изискванията на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. и чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 
от 22.12.2015 г. 
 
3. Утвърждавам следните изисквания към предмета: 

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ”: 
 

- Инсталация за подаване, печатане, ротационно биговане и щанцоване, сгъване и 
лепене, пакетиране и връзване на опаковки от велпапе, 1 бр. 

 
Дейностите по доставка на специализирано оборудване са необходими за реализиране на 
проекта и постигането на усъвършенстване и обновление на наличните технологии и оборудване, 
описани подробно в планираните мерки от одобреното обследване за енергийна ефективност. 
Изборът на изпълнители ще се извърши при стриктно спазване на нормативните актове, 
регулиращи дейността и на процедурите и правилата на КАМ - 919 ЕООД, вкл. и съобразно 
посочените по-долу документи и информация, които са задължителни и обвързващи: 

- Техническа спецификация; 
- Оферта с ценово и техническо предложение. 

 
4. Критериите, по които следва да се извърши оценката за трите обособени позиции е 
„икономически най-изгодна оферта“, ще се използват показатели за най-ниска цена и 
показатели, посочени в Методиката за оценка, както следва: 
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Показатели 
1. Предложена цена – с тежест 35% (0,35) 
2. Срок за изпълнение – с тежест 35% (0,35) 
3. Срок на гаранционна поддръжка – с тежест 30% (0,30) 
Кандидатът, предложил оферта, отговаряща на всички обявени изисквания за съответната 
обособена позиция и с най-добри показатели ще бъде класиран на първо място. 

 
5. Да бъде изготвена документация за процедурата, съгласно официално публикуваните от 
Администратора на програмата образци за провеждането на процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА 
ПОКАНА“ по  ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. и съобразно изискванията ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. 

 
6. Документацията да бъде представена пред УО за публикуване. 
 
 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: _________________ 
подпис и печат 
Крум Мандуров, 
Управител, КАМ - 919 ЕООД 
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