Обявление и технически условия за поръчка
Раздел I: Възложител
I.1) Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД

ЕИК: 104623800

Пощенски адрес: Промишлена зона, Дълга Лъка
Град: Велико Търново

п.к.151

Пощенски код: 5000

Държава: България

Лице за контакт: инж. Георги Бянов Бянов- управител

Телефон: +359 62 600 796

Електронна поща: contacts@ivailo.com

Факс: +359 62 623 527

Интернет адрес/и
Основен адрес: www.terem.bg
Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Електронна борса“
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
Поръчката се открива и провежда от централен орган на управление: ДА
I.3) Комуникация
Документацията за поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
адрес: www.terem.bg, секция „Електронна борса“
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
По електронен път, чрез секцията „Електронна борса“ на официалната страница на
„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД
или
В деловодството на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 12,
ет. 4
I.4) Основна дейност на Възложителя
Извършване на базов и среден ремонт на военна техника, въоръжение, оптични прибори
и друго военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини; модернизация;
производство на резервни части за артилерийски материални системи, отпика,
класическо въоръжение, изделия със специално предназначение; галванични услуги;
производство на изделия с гражданско предназначение.

Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на поръчка
II.1.1) Наименование:
Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system
20 ETA17T, с инв. № 411208 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново.
II.1.2) Вид на поръчката:
Публично оповестена състезателна процедура по оферти
II.1.3) Кратко описание:
Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system
20 ETA17T, включващ блок за управление на оси Х, Z и шпиндел, монитор с клавиатура,
машинен пулт, захранващ блок 60W/24V, USB порт за трансфер на програми, базов софтуер,
цифрови сервозадвижвания, енкодери с инв. № 411208 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр.
Велико Търново.
II.1.4) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: НЕ
II.2) Описание
II.2.1) Място на изпълнение
България, гр. Велико Търново, Пром. Зона, Дълга лъка, територията на „ТЕРЕМ –
ИВАЙЛО“ ЕООД
II.2.2) Описание на поръчката:
Сключване на договор за Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление –
ново поколение CNC system 20 ETA17T, с инв. № 411208 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД
гр. Велико Търново частък „Галваничен“ с инв. № 000041 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“
ЕООД гр. Велико Търново, описани в настоящото техническо задание
II.2.3) Критерии за възлагане:
Икономически най-изгодна оферта, съгласно критериите, посочени по-долу
Критерий за качество: ДА
Цена, в лева без ДДС
Начин и условия на плащане
Срок на изпълнение
Гаранционен срок

Тежест: 60%
Тежест: 15%
Тежест: 10%
Тежест: 15%

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска
измежду всички предложени цени за изпълнение на поръчката.
II.2.4) Прогнозна стойност
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Максимална стойност на поръчката (без включен ДДС): 32 000,00 лв.
II.2.5) Продължителност на поръчката,
Продължителност в месеци: 1 (един)
Тази поръчка подлежи на подновяване: НЕ
II.2.6) Информация относно варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
II.2.7) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да
включват електронен каталог: НЕ
II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката НЕ се финансира със средства от Европейския съюз
Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
(като доказателство, моля представете заверено копие на лицензия/удостоверение)
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
В процедурата не се допускат кандидати, които имат непогасени задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг.
Като доказателство за изпълнение на това изискване се представят, в оригинал,
удостоверения по чл.87 от ДОПК, не по-старо от 15 дни, считано от датата на подаване на
документите. В процедурата не са допускат кандидати, които имат непогасени
задължения към дружество в група „ТЕРЕМ“, което се доказва с декларация на
представляващия кандидата.
III.1.3) Технически и професионални възможности
Участникът трябва да оповести и представи:
а) списък с услуги/доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката, като за всяка
една от посочените услуги предостави следната информация: описание на услугите,
които са идентични или сходни с предмета на настоящатата поръчка; суми (стойност на
съответните услуги); дати на които са изпълнени услугите; получатели на услугите, друга
пояснителна информация (по преценка на участника).
В случите, в които Участникът е участвал в обединение или като подизпълнител се описва
само тази част от услугите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да
представи съответните доказателства.
б) декларации за съответствие или сертификати, издадени от акредитирани институции
или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на услугата със
съответните спецификации или стандарти, съгласно изискванията на техническата
спецификация.
в) препоръки и референции.
г) извършване на оглед – удостоверява се с декларация.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
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Кратко описание на правилата и изискванията:
Възложителят ще отстрани от участие в състезателната процедура за възлагане на
настоящата поръчка, Участник (в т.ч. и за всеки един от членовете на обединението), за
когото са възникнали преди или по време на процедурата следните обстоятелства:
а) не са представени (в оригинал) удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличието или
липсата на задължения, издадени не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на
документите по настоящата поръчка. В процедурата не се допускат Изпълнители, които
имат непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски,
включително задължения и плащания за чужд дълг, както и задължение/я към дружество
от група „ТЕРЕМ“.
(представени удостоверения по чл.87 ДОПК ,декларация).
б) дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в настоящата
състезателна процедура, независимо от характера и стойността на настоящатата поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
д) Забраната по предходната буква не се прилага, когато дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава
- страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация,
както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение,
гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от Закон за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - за дейностите, за които се прилага споразумението.
(попълнена декларация образец – приложение № 5).
Други задължителни изисквания/документи/концепции/справки/доказателства:
Участникът трябва да оповести услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката.
(представя се справка с реквизити, описани по-горе, както и интернет-адреси, с
възможност за проверимост на декларираната информация; препоръчително е
участникът да представи референции, за своята дейност).
Участникът трябва да представи концепция за организацията на дейностите и начинът им
на осъществяване, в хода на изпълнение на поръчката.
Кратко описание на изискванията:
Настоящата поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която
се определя въз основа на критериите за комплексна оценка, описани по-горе.
В предложените от Участниците цени са включени всички разходи за изпълнение на
услугата/доставката, в т.ч. разходи за спомагателни дейности, материали, консумативи,
цена за доставка, допълнителни непредвидени разходи, транспорт на материалите,
работната ръка, други присъщи разходи, непоменати по-горе, включително и разходите за
персонала, който ще изпълнява поръчката и за неговите подизпълнители, като
Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от
определения за Изпълнител.
Цените за ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение
CNC system 20 ETA17T, с инв. № 411208 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико
Търново, предложени от Изпълнителя са крайни за времето на изпълнение на договора и
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не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие
със законодателството в страната.
III.1.5) Изискуеми депозити и гаранции:
Предоставяне на гаранции за изпълнение: НЕ
Настоящата състезателна процедура не изисква представяне на гаранция за участие.
III.1.6) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането на дължимата сума за извършване на услугата се извършва на 2 (две) вноски,
платими чрез банков превод.
III.1.7) Участие на подизпълнител/и или на трети лица:
Изпълнението на поръчката допуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица.
Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура:
Състезателна процедура по оферти
IV.1.2) Мотиви за избор на процедурата
Възложителят обявява състезателна процедура за възлагане на поръчка, при която всички
заинтересовани лица могат да подадат оферта. Чрез този метод за избор на Изпълнител,
Възложителят цели защита интересите на персонала на „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД, като
насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на
процедурата
IV.1.3) Нормативно основание
Възложителят обявява настоящата процедура в съотвествие с Политиката за добро
корпоративно управление на група „ТЕРЕМ“ и във връзка с Правилата за допустимост на
разходите по поръчките за ОМП.
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по
време на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите
решения или на договаряните оферти: НЕ
IV.1.5) Технически изисквания
Изпълнителят следва да структурира своята оферта (техническа и ценова), съгласно
следните параметри/изисквания:
Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC
system 20 ETA17T, с инв. № 411208 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново
със следните параметри:
1. Демонтаж, монтаж и профилактика по Х ос.
2. Демонтаж, монтаж и профилактика по Z ос.
3. Профилактика РГ100. Възстановяване на инсрументалната пита.
4. Привеждане в техническа изправност на задно седло.
5. Преглед, ремонт и настройка на дозаторно мазане на оси. Профилактика мотор.
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6. Преглед и настройка на патронников механизъм, крайни изключватели, охладителна
система.
7. Направа на електроприпасваща инсталация.
8. Направа на кабелни форми по прави и обратни връзки и датчици.
9. Профилактика и възстановяване уплътнение по хидравлична система.
10. Внедряване на ЦПУ ново поколение, включващо следната конфигурация:
10.1. Блок за управление на оси Х, Z и шпиндел.
10.2. Моннитор 8 инча и клавиатура.
10.3. Машинен пулт с 55 бутона с индикация, ръчен импулсен генератор, авариен спот
бутон.
10.4. Входно-изходен модул с 40 отпоизолирани входа и 24 релейни изхода с индикация.
10.5. Захранващ блок 60W/24V.
10.6. USB порт за трансфер на програми.
10.7. Кабелни форми и конектори комплект.
10.8. Базов софтуер.
10.9. Енкодери.
10.10. Цифрови сервозадвижвания.
11. Технологични изпитания и проби за обвързано запускане.
12. Пуск в експлоатация.
Допълнителни задължителни условия:
- Изпълнителят осигурява необходимите материали, системи, датчици ОВ.
- Участникът в процедурата предоставя проект на договор, съобразен със
спецификата на ремонтната дейност.
- Краен срок за извършване на ремонтните дейности е 30.10.2022 год.
Други пояснения:
- Предварителен оглед и техническа оценка на ЦПУ СП161 се извършва на
територията на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД всеки работен ден от 900 часа до 1530
часа, за което се подписва декларация за оглед.
- Допустимият размер на авансовото плащане е до 50% от общия размер на договора.
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/08/2022 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)
IV.2.2) Срок и място за извършване на оглед:
Всеки работен ден от 09:00 часа до 15:30 часа на територията на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“
ЕООД с адрес: гр. Велико Търново, Промишлена зона, Дълга лъка
Лице за контакт: инж. Неделчо Петков – тел. 0888 493 327 – инженер производство
IV.2.3) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за
участие: BG
IV.2.4) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30 (тридесет) дни
или Продължителност в месеци: 1 (един)
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
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Раздел V: Допълнителна информация
V.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка: НЕ
V.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: НЕ;
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ;
Ще се приема електронно заплащане: ДА, фактурите за доставката ще бъдат заплащани
безкасово.
V.3) Допълнителна информация
Заявления за участие се приемат на адрес: www.terem.bg, секция „Електронна борса“
или в „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД на адрес: град София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 12,
ет.4.
Тел. 02/806 27 55
Факс: 02/946 55 85
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху лицевата страна на който се
полага надпис:
ОФЕРТА
до
„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД
гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 4
за участие в поръчка, възлагана чрез състезателна процедура с предмет:
„Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC

system 20 ETA17T, с инв. № 411208 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико
Търново.“
от ………………………………………………………………………………………..………...
(наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо)
гр. ……………………………………………………………………………………….………...
(адрес за кореспонденция)
………………………………………………………………………………..……………………
(лице за контакт, телефон и по възможност - факс и електронен адрес)

Офертите се регистрират в деловодството на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД, като на всяка
една от тях се поставя регистрационен номер и час на подаване на офертата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на настоящата поръчка
кандидат или участник за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 3,
т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, и във всички останали случаи на несъответствие с
изискванията на обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на
тази поръчка.
Удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК (в оригинал) за наличието или липсата на
задължения, следва да бъдат издадени не по-рано от 15 дни преда датата на оповестяване
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на настоящата поръчка. В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат
непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително
задължения и плащания за чужд дълг.
V.4) Дата на публикуване на настоящото обявление: 04/08/2022 (дд/мм/гггг)

8

