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УТВЪРЖДАВАМ:
инж. Дилян Млъзев
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

УКАЗАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, възлагане по реда на
Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител на
„доставка“ с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна
социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Представляващ, длъжност:
Седалище и официален адрес:
Телефон и факс:
Е-mail: и Web address:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
Трите имена на лицето:
Дирекция:
Длъжност на лицето:
Адрес:
Телефон и факс:
Е-mail:
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:

Община Елена
инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
06151/6132, 06151/6510
obshtina@elena.bg, http://www.elena.bg
инж. Димитринка Борисова Иванова
Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”
Директор на дирекция
гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
06151/6262, 06151/6510
utab@elena.bg
http://zop.elena.bg/?p=2046
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Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
електронни средства до документацията за обществената поръчка в Профила на купувача, на
указания адрес.

гр. Елена - 2018 г.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
Община Елена, на основание чл. 186 и следващите от Глава двадесет и шеста от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, кани всички
заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител на „доставка“ с предмет:
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна социална
инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община
Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“.
Провеждането на настоящата обществена поръчка се извършва по реда на чл. 20, ал. 3 и
Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти, въз основа на публикувана обява.
При наличие на противоречие между настоящата документация и разпоредбите на ЗОП
и ППЗОП, се прилага съответния нормативен акт, което важи и за неописаните
обстоятелствено елементи.
РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
1. Предмет: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане по проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги
за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен
Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“.
Доставките, предмет на поръчката, се изпълняват в пълно съответствие с изискванията
на Договора за безвъзмездна финансова помощ, специалните и общи условия към него,
Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Подробно описание на артикулите по вид и количество, изискванията за изпълнение за
всяка от тях се съдържа в Раздел III - Техническа спецификация.
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2. Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на възлагането е до 39 800 (тридесет и
девет хиляди и осемстотин) лв. без включен ДДС.
3. Финансиране и начин на плащане: За финансиране на обществената поръчка
община Елена ще използва средства по Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г., за реализиране на
проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и
техните семейства в община Елена“.
• Начин на плащане:
- Авансово плащане: Не се предвижда;
- Окончателно плащане: 30 дни след приключване на доставката в целия й обем и след
представяне на:
а. Приемно - предавателен протокол, подписан в два екземпляра, удостоверяващ
извършената доставка и монтаж. В протокола подробно се описва вида на доставеното
обзавеждане и оборудване брой, технически характеристики, в съответствие с изискванията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, както и придружаващата
доставката документация: Гаранционни карти, Техническа документация и други
приложими.
б. Оригинална фактура издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие
със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Следва да съдържат
следните реквизити:
- Получател: община Елена;
- Адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24;
- ЕИК: 000133762;
- ЕИК по ЗДДС: BG000133762;
- Получил фактурата: …;
- Номер на документа, дата, място на издаване.
Всички разходооправдателни документи трябва да са издадени на името на
Възложителя, като в описателната им част се изписва задължително следния текст: Разходът
е по Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г., за реализиране на проект „Модерна социална
инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община
Елена“.
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4. Място на изпълнение на поръчката: Обект на интервенцията е общински имот с
административен адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2 - І-ви етаж от
ученическо общежитие - УПИ I „За училищен комплекс“ в кв. 27 по ЗРП на гр. Елена“.
5. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на договора се оферира от участника в
техническото му предложение, в календарни дни. Същият започва да тече от датата на
получаване на възлагателно писмо от Възложителя, след приключване на строително монтажните работи по проекта, но не по-дълъг от 20.10.2018 г.
С цел недопускане на нереалистично кратки предложени срокове за изпълнение,
Възложителят определя минимално допустим срок за изпълнение - 10 календарни дни.
6. Срок за подаване на офертите: В съответствие с обявата за събиране на оферти.
Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти
с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три
оферти. Съобщение (ако има такова) за удължаване на срока за получаване на оферти, се
публикува в Профила на купувача, в раздела на процедурата.
7. Срок на валидност на офертите: 6 месеца.
РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Възложител: Община Елена.
2. Обща информация за проекта, по който ще се осъществяват доставките:
Съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, ангажимент
на Община Елена като конкретен бенефициент по процедурата е разширяване на услугите за
ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с
увреждания чрез надграждане на дейностите в Дневния център за деца с увреждания и
прилагане на програма, включваща задължителните дейности в съответствие с вече
създадените услуги „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа
подкрепа за деца с увреждания“. Това е една от програмите, прилагани в дневните центрове
за подкрепа на децата с увреждания и техните семейства като част от реформата на ДЦДУ и
ЦСРИДУ.
Основната цел на Проекта е да осигури подходяща и ефективна социална
инфраструктура, допринасяща за повишаване на ефективността на предоставяните услуги в
съществуващия дневен център за деца с увреждания в гр. Елена, чрез неговото
преструктуриране и прилагане на обособени програми за надграждане на съществуващите
дейности с включване на:
- ранна интервенция на уврежданията;
- индивидуална педагогическа подкрепа;
- мобилна работа;
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- профилирани дейности за подкрепа на деца с увреждания в семейна среда;
- посредничество, консултиране, почасова грижа;
- работа с деца с психични проблеми;
- извършване на оценка на потребностите;
- осигуряване на подкрепа за достъп до други услуги.
Предвижда се дейностите по Проекта и реализирането на услугата да се изпълняват в
помещенията на I етаж от сградата на ученическото общежитие на СУ „Иван Момчилов“ в
гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2.
Основните дейности включват:
- преустройство на две от наличните помещения и обособяването им в психосензорна
стая и помещения за почивка на деца с увреждания и кът за трудотерапия;
- ремонт на дворното пространство с подходящи съоръжения за деца с увреждания,
съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
- доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обособените нови помещения и
дворното пространство и като част от цялостното обновяване на оборудването;
- подобряване достъпа за хора с увреждания до тези помещения и двора.
Очаквани резултати:
• Премахване на институционалната грижа за деца - като законова възможност и реална
форма за отглеждане на деца;
• Премахване на резидентната грижа за деца до 3-годишна възраст без увреждания;
• Осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, включително за децата с
увреждания и с тежки увреждания, чрез създаване на широк набор от социални услуги.
Дата на стартиране на проекта: 19.12.2017 г., дата на приключване: 19.12.2018 г.
3. Очаквани резултати: Изпълнение на проекта, като следствие на успешно,
качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката от Изпълнителя.
Б. ДЕЙНОСТИ В ОБХВАТА НА ПРЕДМЕТА НА ВЪЗЛАГАНЕ:
Изпълнението на поръчката включва следните доставки:
№

Наименование на оборудване/обзавеждане

Ед. мярка

Кол-во

I
1

Стая за отдих
Кушетка тип „Люлка“

бр.

1

2

Пуфове

бр.

1

3

Сгъваем кът за сядане

бр.

1

бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
2

II

Сензорна стая

2
3
4
5

Акрилно огледало с гръб
Ъглов подиум за водно огледало
LED панел
Водна кула 150 см
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6
Тематични дискове комплект
бр.
1
7
Тъмни /сини/ плътни завеси
м
7
8
Интерактивен фиброоптичен килим
бр.
1
9
Луминисцентен светещ Панел
бр.
1
10 Проектор, проектиращ Галактика
бр.
1
11 Проектор за тематични дискове - комплект
бр.
1
12 Огледална сфера - комплект
бр.
1
13 Спот LED проектор
бр.
1
14 Дискове за проектор с маслен филтър
бр.
1
15 Маслени филтри 1
бр.
1
16 Маслени филтри 2
бр.
1
17 Проектор с маслен филтър
бр.
1
18 Интерактивен басейн
бр.
1
19 Интерактивен тунел
бр.
1
20 Сензорни панели
бр.
2
21 Комуникатор - софтуерен продукт
бр.
1
22 Компютърна конфигурация
бр.
2
23 Лаптоп
бр.
1
24 Таблет
бр.
2
25 Шкаф за WC
бр.
2
26 Шкаф за коридора
бр.
1
27 Караоке система
бр.
1
III Кабинет трудотерапия
28 Малка готварска печка
бр.
1
29 Сандвич - тостер
бр.
1
30 хлебопекарна
бр.
1
31 Сокоизстисквачка
бр.
1
32 Миксер
бр.
1
33 Пасатор
бр.
1
34 Кана за топла вода
бр.
1
35 Комплект прибори и съдове за хранене
бр.
1
36 Кухненска маса - елипса /чам/
бр.
1
37 Кухненски столове
бр.
6
38 Кухненска табуретка
Бр.
2
39 Кухня - мебели
Бр.
1

В. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕ:
1. Общи изисквания: Всички артикули, предмет на доставка, трябва да отговарят на
изискванията, посочени в настоящите спецификации.
2. Подробни технически изисквания:
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№
I
1

2

3

II

Наименование на
оборудване/обзавеждане
Стая за отдих
Кушетка тип „Люлка“

Пуфове

Сгъваем кът за сядане

Ед.
мярка

Люлееща се кушетка с мека подложка.
Подложката да е с дебелина 6 и повече см,
закрепваща се за кушетката с велкро. Свалящ се
за пране калъф.
бр.
Материал: Кушетка от лакирано дърво, подложка
от пяна, калъф от мека синтетична материя.
Размери: 140х60 см.
Пуф форма „Барбарон“ - комклект 2 бр.
Размер: Ширина: 115 см; Височина: 80 см; Тегло:
4,5 кг; Състав на кожа - лице: 10% PU, 90% PVC;
бр.
Състав на кожа - гръб: 40% Памук, 60%
Полиестер; Пълнеж: Топчета Експандиран
Полистирол.
Съдържание:
1 бр. сгъваем матрак;
2 бр. кръгли възглавници.
Материали:
- ядро от пяна;
бр.
- тапицерия от изкуствена кожа. Размери:
- разгънат - 150х150х15 см;
- сгънат - страна 150 см;
- височина на сядане - 30 см;
- възглавници - O25 см.

Кол-во

1

1

1

Сензорна стая
Акрилно огледало с гръб

2
Ъглов подиум за водно
огледало
3
LED панел

4
Водна кула 150 см
5

Параметри / характеристики на изделията

Акрилно огледало за водна кула с гръб от MDF
без страничен кант. Размери: 140х100х8 см
Тапициран ъглов подиум за водна кула.
Възможност за избор на цвят на тапицерията изкуствена
кожа. Размери на подиума:
120x120xh45 см.
Светещ плосък LED панел за сензорна зала.
Квадратна форма. 16 клетки със 192 светодиода,
многоцветен, 230V.
Размери: 50х50х6,3 см.
Кулата да е оборудвана с цветен диск с двигател,
който да променя цвета на водата - червено,
синьо, жълто и зелено, с приблизително 10

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

2
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оборота в минута. LED-осветление.
Регулиране на големината на въздушните
мехурчета (от малки до големи). Захранване с
ниско напрежение от 12 волта посредством
трансформатор. Всички контролни функции да са
интегрирани в основата на кулата. Да е
обезопасена за работа с деца.
Размери:
Обща височина: 150 см, O 15 см;
Подиум основа: 20х20х16 см;
Вместимост: около 20 литра дестилирана вода.
Тематични дискове
Комплект от 5 бр. тематични диска за проектор.
комплект
Тематика: Геометрични форми и Фигури, Числа, бр.
1
6
Цветове, Животни, Морско дъно.
Тъмни /сини/ плътни
Височина 2,10 м
м
7
7
завеси
Интерактивен
Интерактивен стенен килим с фиброоптични
фиброоптичен килим
нишки, в дървена рамка.
Да има вградени цветни ключове във формата на
ръце, които при натискане да сменят цвета на
бр.
1
оптичните влакна в червено, жълто, зелено или
синьо. Със светлинен генератор и скоби за стенен
монтаж.
8
Размери: квадрат със страна 120 см.
Луминисцентен светещ
Интерактивен, луминисцентен светещ стенен
Панел
панел.
бр.
1
Съдържание: 1 бр. панел, 1 бр. LED фенерче.
9
Размери: 60х100 см.
Проектор, проектиращ
Проектор, който да проектира Галактика.
Галактика
Регулируем, с две вградени лещи.
бр.
1
Включен AC адаптор.
10
Размери: 22х25хВ27 см.
Проектор за тематични
Комплектът да съдържа - 1 бр. проектор за
дискове - комплект
тематични дискове, 1 бр. ротатор за 6 -инчови
дискове, 3 бр. 6 -инчови тематични диска (тема
по избор), 2 бр. прозрачни празни диска, 1 кутия бр.
1
листове фолио OHP1, опаковка с 8 бр.
флумастери, 1 книга с шаблони за рисуване върху
11
празните дискове.
Огледална сфера Комплект, включващ:
комплект
Огледална сфера - 1 бр.
бр.
1
12
Огледална сфера с истински огледални фасети и
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обезопасителна верига.
Размери:
Топка - Ø 30 см, тегло - 2 кг
Верига - 33 см
Фасети - 1х1 см
Двигател за огледална сфера - 1 бр.
Скорост на въртене: 1,5 оборота в минута.
Товароносимост: мах 4 кг.
Тегло: мах 0,4 кг.
Напрежение: 230 V/50 Hz.
Височина 8,5 см
Спот LED прожектор - 1 бр.
Спот прожектор със сменящи се цветове и найновата LED технология. Лесно за използване
дистанционно управление. Готов за включване в
контакт на ел. мрежа.
Напрежение: 230 V/50 Hz.
Размери: 13x16x17 см.
Тегло: 0,5 кг.
Дължина на кабела: мин. 130 см.
Спот LED проектор
Спот проектор със сменящи се цветове и LED
технология.
Дистанционно управление.
Готов за включване в контакт на ел. мрежа.
бр.
1
Напрежение: 230 V/50 Hz.
Размери: 13x16x17 см.
Тегло: 0,5 кг.
Дължина на кабела: мин. 130 см.
Дискове за проектор с Комплект тематични дискове за проектор с
маслен филтър
маслен филтър.
Включва: 1 цветен диск, 2 графични диска с 4 бр.
1
цветни диапозитива, 4 диапозитива с приказни
мотиви.
Маслени филтри 1
4 различни цветни маслени филтъра за проектор с
маслен филтър. Всеки филтър да е с два цвята,
които се преливат, без да се смесват.
бр.
1
Цветове: синьо / зелено, синьо / червено, лилаво /
червено и червено / жълто.
Размери: Ø10 см.
Маслени филтри 2
Комплект от 3 различни цветни маслени филтъра
за прожектор с маслен филтър. Всеки филтър е с бр.
1
два цвята, които се преливат, без да се смесват.
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Цветове:
прозрачно,
лилаво
/
зелено,
лилаво/синьо.
Размери: Ø10 см.
Проектор с маслен филтър Проектор с жълто-син маслен филтър.
Захранване: 220-250V, 50/60 Hz.
бр.
1
Лампа - 20W, 12V.
Размери: Ø240 мм, ширина 50 мм.
Интерактивен басейн
Интерактивен сух басейн с четири цветни
превключвателя, в комплект с превключватели и
прозрачни
топки.
Работа
на
240V, бр.
1
трансформирани в 12V.
Размери: 217х217хВ66 см.
Интерактивен тунел
Модул за игра във формата на тунел, със светещо
фиброоптично покритие, с интерактивен ключ за бр.
1
контролиране на светлината в тунела.
Сензорни панели
Панел 1. Въртящ се стенен сензорен панел във
формата на спирала, комплект от дървена основа
и пластмасов диск с мотив. Включени винтове и
дюбели за монтаж.
Размери:
Дървена основа - 20х20х2 см
Пластмасов диск - диам. 40 см х 0,5 см.
Мултиплекс плоча - 29,5х29,5 см.
бр.
2
Панел 2. Панел от 3 сензорни табла, тема „вода“.
Съдържание - метални пръстени, плексиглас,
магнитни фигури, тактилни рибки, шифонов шал,
памучен шнур, корабчета, различни халки на
синя основа. Материалите за монтаж да се
включат в комплекта.
Размери: 140х61 см.
Комуникатор - софтуерен Съдържание на комплекта:
продукт
- устройство за проследяване на погледа;
софтуер,
предназначен
за
хора
с
комуникационни
затруднения,
включващ
занимания за развиване на умения за
комуникация, комуникация чрез символи, бр.
1
комуникация чрез текст;
- софтуер за превръщане на текст в глас;
- магнитни пластинки за закрепване (2 бр.) към
монитор;
- удължаващ USB кабел.
Компютърна
Процесор: двуядрен с тактова честота 2.5 GHz бр.
2
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конфигурация
или по-добър; RAM-памет: 4 GB или повече;
Твърд диск: обем на съхраняваната информация
500 GB или повече; Мрежови интерфейси:
Ethernet 10/100/1000; Други интерфейси и
портове: VGA, USB - поне 3 бр.; DVD четящо и
записващо устройство; Монитор - 21” с
разделителна способност 1920 x 1080 или повисока; Кутия със захранване поне 350W и
захранващ кабел; Клавиатура с надписи по БДС
стандарт;
Оптична
мишка;
Тонколони;
Лицензирана операционна система; Гаранционен
срок: поне 24 месеца
Лаптоп
Размер на дисплея: 15.6” с разделителна
способност 1366х768 или по-висока; Процесор:
двуядрен с тактова честота 2.5 GHz или по-добър;
RAM-памет: 4 GB или повече; Твърд диск: 500
GB или по-голям; Мрежови интерфейси: Ethernet
10/100/1000, Wi-Fi; Други интерфейси и портове:
VGA, HDMI, USB - поне 3 бр., поне единият от
които USB 3.0, Bluetooth, четец за SD-карти;
бр.
1
DVD четящо и записващо устройство; Вградени
видеокамера, тонколони и микрофон; Надписана
клавиатура на английски и български език (БДС
стандарт); Цифрова клавиатура; Touchpad с два
или повече бутона; Лицензирана операционна
система; Батерия: литиево-йонна; Зарядно за
220V в комплекта; Гаранционен срок: поне 36
месеца
Таблет
Размер на дисплея: 7“ или повече; Тип на
дисплея: touch-screen; Разделителна способност
на дисплея: 1024х600 или повече; Процесор:
четириядрен с тактова честота 1.3 GHz или побр.
2
добър; RAM-памет: 1 GB или повече; наличен
слот за външна памет; наличен Wi-Fi адаптер;
вградена операционна система; зарядно 220V в
комплекта; Гаранционен срок: поне 24 месеца
Шкаф за WC
чам - ш/в/д 70/120/35 см, с ключалка.
бр.
2
Шкаф за коридора
чам - ш/в/д 110/110/25, с ключалка.
бр.
1
Караоке система
Караоке 15 инчова тонколона с цветомузика и
вграден, BLUETOOTH, МП3 плейър 2бр.
бр.
1
безжични микрофона.
Системата да съдържа: - 1 бр. акумулаторна
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караоке колона - 2 бр. безжичен микрофон - 1 бр.
кабел за захранване на системата за караоке 220V - 1 бр. кабел мъжки стерео жак - 2 мъжки
чинча - 1 бр. дистанционно управление.
Техническа характеристика:
- Мощност: 15 инчов басов говорител - 300 вата;
- Ниво на звука: 88 dB;
- Честота: 40 - 18 KHz;
- Захранване: 220V;
Спецификация на системата за караоке:
- Караоке тонколона с акумулаторна батерия
(зарежда се от 220V или от 12V) - акумулаторна
батерия;
- 12V-12ma - Bluetooth функция - сдвояване на
колоната с GSM, компютър, лаптоп;
- РАДИО - Дистанционно;
- Възможност за самостоятелно използване без
връзка с компютър чрез SD/MMC/MMS карта или
USB Flash устройство; - Вход от външно
устройство (компютър, GSM, Ipod, PSP & MP3/4
Player);
- Светлинна индикация - при зареждане на
батерията и при вече заредена батерия;
- Регулируема ниво на звука на микрофона, BR;
- Вход за 2 броя микрофони;
- Ефект "Ехо" на микрофоните;
- Безжичен микрофон 2 броя;
- 220-270MHz;
Колелца - за лесно пренасяне на тонколоната.
III Кабинет трудотерапия
Малка готварска печка
Обем на фурната: 45 л;
Енергиен клас: В;
Eл. котлон Ф185 мм 1500 W;
Eл. котлон Ф145 мм 1000 W;
Eл. фурна: 1650 W;
Термостат;
бр.
1
Ключ за регулиране на долен или долен
нагревател;
2
бр.
тави
кръгла
и
квадратна
Размери (ШхДхВ): 63 х 48 х 38 см;
28
Тегло: 14 кг.
Сандвич - тостер
Мощност: 750W;
бр.
1
29
Незалепващо покритие;
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Индикаторна лампа за „включено“ и „готово“;
Автоматичен
контрол
на
температурата;
Гумирани крачета против хлъзгане.
хлебопекарна
Мощност: 850 W;
Капацитет: 750/1000/1250 гр.;
Две бъркалки;
12 програми;
3 нива на препичане;
бр.
1
LCD дисплей;
Отложен старт: 13 часа;
Мерителна
чаша
и
лъжичка
220-240V, 50-60Hz.
Сокоизстисквачка
Мощност 600 W:
2 скорости;
Голям улей с възможност за подаване на цял плод
- 65 мм.;
Контейнер за отпадъци - 1,5 л.;
Кана за сок - 0,5 л.;
бр.
1
Анти-капкова система;
Филтър от неръждаема стомана с малки дупки;
Подвижните части да могат да се измиват;
Гумени
крачета
против
хлъзгане;
Защита от прегряване;
Капак за безопасна работа.
Миксер
Мощност: 300 W;
Степени на работа: 5;
Турбо бутон;
бр.
1
Приставка за леки смеси;
Приставки за тесто;
Въртяща купа 3л.
Пасатор
Мощност при максимално натоварване: 400 W;
2 скорости;
Отделящ се накрайник за пасиране от
неръждаема
стомана; бр.
1
Купа за пасиране с капацитет 0.5 л.;
Купата и накрайникът за пасиране да могат да се
мият в съдомиялна машина.
Кана за топла вода
Maĸcимaлнa вмecтимocт: 1.7 литpa;
Бyтoн зa вĸл. / изĸл. cъc cвeтлинeн индиĸaтop;
Зaщитa пpoтив нaпълнo извиpaнe нa вoдaтa;
бр.
1
Aвтoмaтичнo изĸлючвaнe пpи ĸипвaнe нa вoдaтa;
Удoбнo cъxpaнeниe нa зaxpaнвaщия ĸaбeл;
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Bгpaдeн нaгpeвaтeл oт нepъждaeмa cтoмaнa;
Гyмeни ĸpaчeтa пpoтив плъзгaнe.
Комплект прибори и
Комплектът да съдържа прибори - вилици - малки
съдове за хранене
и големи, лъжици - малки и големи, ножове за
хранене - за 12 души, както и кухненски нож - 2
бр., тава с тефлоново покритие - 42.5 x 29 x 5 cм, бр.
1
Форма за печене - 28 см, порцеланови чинии 21
см - 12 бр., тава за пица - 2 бр., купи порцеланови
- 14 см - 12 бр., Купа за салата Ø24cm - 2 бр.
Кухненска маса - елипса
Трапезна кухненска разтегателна маса елипса чам
/чам/
Размери Ш/Д 70/110 (+30) см
бр.
1
Цвят: канела.
Кухненски столове
Размер:
Ширина: 42 см.;
Дълбочина: 55 см.;
бр.
6
Височина: 90 см.;
Материал: бук, без дамаска;
Цвят: канела.
Кухненска табуретка
Материал:
Масив
чам
Размери: (Ш/Д/В);
Бр.
2
32/32/45см, Цвят: канела.
Кухня - мебели
Горни и долни кухненски шкафове на модули, с
две врати - по 2 бр. 800/300/700.
Долните шкафове да са с термо-устойчив плот,
Бр.
1
Долен шкаф за мивка с борд, с две врати 800/464/870 - 1 бр.
Всичко в цвят: пясъчен дъб.

Всички указани характеристики / параметри на изделия, съдържащи цифрово
отражение (размер и габарити) са ориентировъчни, като Възложителят дава възможност
за отклонение от параметрите +/- до 5%.
3. Изисквания към Изпълнителя:
А. Изпълнителят се задължава да достави ново и неупотребявано оборудване и
обзавеждане, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация в периода на ползването,
отговарящо на изискванията на Възложителя.
Б. При изпълнение на договора Изпълнителят следва да извърши следното:
- Доставка на всички описани артикули, франко обекта;
- Товарно - разтоварни работи до обекта;
- Изпитване / проби на уредите и инструктаж на персонала;
- Сервиз и гаранционно обслужване.
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В. Изпълнителят трябва да представи заедно с доставката:
- Необходимите сертификати за пускане в експлоатация на територията на ЕС;
- Гаранционни карти;
- Инструкции за експлоатация;
- Документи с пълно описание на техническите характеристики на български език,
предоставени му от производителя;
- Други съпътстващи документи (когато е приложимо).
Г. Контрол: Възложителят приема изпълнението на поръчката като проверява и
контролира качеството и количеството на доставеното оборудване и обзавеждане, както и
съответствието му с посочените технически параметри - размери, материал, технически
характеристики и параметри, и др., съгласно настоящата спецификация, на място, при
доставката в обекта. За приемането на изпълнението, включително монтаж (когато е
необходим такъв) се подписва двустранен приемно - предавателен протокол.
При установяване на несъответствие в количество, качество и технически
характеристики / параметри на даден продукт, на място се съставя протокол за възникнал
спор, като несъответстващият артикул не се приема от Възложителя и се връща на
Изпълнителя за доставка на съответстващ.
В случай, че се установят повреди, счупвания, драскотини или нарушена цялост по
изделията, за тях на място се съставя протокол за възникнал спор, като несъответстващият
артикул не се приема от Възложителя и се връща на Изпълнителя.
След като Изпълнителят замени установено дефектни изделия с нови здрави и
съответстващи, доставката се смята за изпълнена и се съставя приемно - предавателен
протокол.
4. Гаранционен срок: Минималният, изискуем от Възложителя срок за доставеното
оборудване и обзавеждане е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на
приемно - предавателния протокол за доставката. Гаранционния срок се удостоверява с
гаранционна карта, издадена от производител/-и и предоставена при доставката.
Гаранционният срок, по време на който Изпълнителят следва да осъществява пълно
гаранционно обслужване, поддържане и подмяна на дефектирали части / елементи на
доставеното оборудване и обзавеждане, се заявява от участниците в техническото им
предложение. Указва се в месеци, за всички компоненти на доставката и започва да тече от
датата на подписване на приемно - предавателния протокол за доставка.
Г. ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА
ПРОГРАМА:
Изпълнителят е длъжен:
• Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност,
определени в Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), описани в Насоките за
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публичност, публикувани на интернет страницата на УО на ОПРР 2014-2020 г. http://www.bgregio.eu;
• Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;
• Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на
място;
• Да докладва за възникнали нередности;
• Да информира Бенефициента - Възложител за възникнали проблеми при
изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
• Да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в
ДБФП;
• Да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от Управляващия орган,
Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техните
представители, всички документи, свързани с изпълнението на проекта, за срок не по-малък
от три години след приключването на оперативната програма, в съответствие с чл. 141 от
Регламент на Съвета № 1303/2013 г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури
или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската Комисия;
• Да спазва Методическите указания за изпълнение на ДБФП по ОПРР 2014-2020 г.,
версия актуална към момента на прилагане;
• Да спазва всички, неупоменати изрично, но имащи отношение към изпълнението на
предмета на поръчката, действащи към момента на оферирането и изпълнението, законови и
подзаконови нормативни разпоредби.
РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
1. Общи изисквания:
а. В поръчката може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП,
ППЗОП и посочените в настоящата обява изисквания на Възложителя. Не се допуска пряко
или косвено участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество / консорциум,
в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
б. Не могат да бъдат самостоятелни участници свързани лица по смисъла на
дефиницията на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
В. Всеки участник има право да представи само една оферта.
2. Изисквания за лично състояние:
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а. За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от
ЗОП.
Б. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, когато:
б.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл.
321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
б.2. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
б.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал.2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията
или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
Основанието по т. б.3. не се прилага, когато:
• Се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
• Размерът на неплатените дължими данъци или социално - осигурителни вноски е не
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена
финансова година.
б.4. Е налице неравнопоставеност, в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
б.5. Е установено, че:
• Е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
• Не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
б.6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Конфликт на
интереси е налице, когато Възложителят, негови служители или наети от него лица извън
неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка
или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по
смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост, във връзка с възлагането на поръчката.
Пояснение: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (т. б.1, 2 и 6 по-горе) се
отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни
органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи.
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (т. б.1, 2
и 6 по-горе) се подписва от лицата, които представляват участника. Когато представляването
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е от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (т.
б.3, 4 и 5 по-горе) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
При подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на
обстоятелствата с декларации, съгласно приложените образци.
Основанията за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от
горецитираните ограничения (съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП). Декларациите се представят за
всеки член на обединението.
Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители,
горецитираните ограничения се прилагат и за тях, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от
ЗОП, като декларации се представят и за тези лица.
3. Участие на обединения:
В случай, че участникът е обединение, следва да се представи копие от документ, от
който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация, във връзка с настоящата обществена поръчка:
- Правата и задълженията на участниците в обединението;
- Разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за
целите на обществената поръчка;
- В документа следва да са налице клаузи за уговаряне на солидарна отговорност,
когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
4. Участие на подизпълнители:
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да ползват такива. В тези случаи те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не
отговаря на условията по предходното изречение.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията в този случай се
осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез
Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от
получаването му. Към искането Изпълнителят представя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да
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откаже плащане към подизпълнителя, когато искането за плащане е оспорено, до момента на
отстраняване на причината за това.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
а. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
б. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе.
5. Използване капацитета на трети лица:
Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност.
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва
да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите
от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето
лице, ако то не отговаря на някое от условията за подбор.
РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:
1. Изисквания, относно икономическо и финансово състояние на участниците:
Възложителят не поставя изисквания, относно финансовото състояние на участниците.
2. Минимални изисквания за технически и професионални възможности:
Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.
РАЗДЕЛ VI. ПОДГОТОКА И ПРЕДСТАВЯНЕНА ОФЕРТАТА:
1. Получаване на документация за участие: Заинтересованите лица могат да се
запознаят и получат пълния пакет на документация за участие от Профила на купувача на
община Елена, раздела на поръчката: http://zop.elena.bg/?p=2046
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Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат
условието сами да се запознават за публикувани от Възложителя разяснения, промени и/или
допълнения.
2. Общи условия:
Офертата съдържа техническо и ценово предложение. Към офертата си участниците
представят и информация, относно личното си състояние.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва точно да се придържа към обявените
от Възложителя условия.
Офертите се изготвят на български език.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в
обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не
може да подава самостоятелно оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3. Подготовка на офертата:
Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от
упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.
Офертата се представя в един оригинал, в писмен вид, на хартиен носител, надлежно
подредена, подписана и подпечатана.
Всяка оферта трябва да съдържа документите, доказателствата и обстоятелствата,
посочени от Възложителя в документацията за участие и да бъде оформена по приложените
към нея образци.
Офертата се подписва от законно оторизирания представител на участника, съгласно
търговската му регистрация или от надлежно упълномощено лице/-а. В случай, че
участникът е обединение, офертата се подписва от лицето, водещия член на обединението,
определено да представлява обединението. Ако не е определено такова лице, то всички
членове на обединението трябва с изрично пълномощно да овластят представител на
обединението, който да подпише офертата и да приложат това пълномощно в офертата си.
Участниците не могат в офертата си да поставят условия и изисквания, които не
отговарят на обявените в документацията или да представят повече от една оферта или
оферта с варианти, или да представят самостоятелна оферта, въпреки, че в оферта на друг
участник са посочени като подизпълнител.
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Копираните документи трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и
печат, освен за документи, за които изрично е указано конкретно изискване за вид на
заверка.
4. Съдържание на офертата:
а) Списък / Опис на представените документи;
б) Оферта с посочена информация (административни сведения) за участника - Образец
№ 1;
в) Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 2;
г) Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3, 4 и 5 от ЗОП - Образец № 3;
д) Техническо предложение - Образец № 4. Към техническото предложение се прилага
Спецификация на оборудването, което ще бъде доставено;
е) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 5;
ж) Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП - Образец № 6;
з) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
- Образец № 7;
и) Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец № 8;
й) Декларация по чл. 66 от ЗОП - Образец № 9;
к) Ценово предложение - Образец № 10.
5. Запечатване: Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от
участника лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.
Опаковката трябва да е надписана по следния начин:
Община Елена, 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24 - За участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, възлагане
по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, за избор на
изпълнител на „доставка“ с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по
проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и
техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен
договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37161/19.12.2017 г.“.
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За получените оферти / заявления за участие се води регистър. При получаване на
офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването, за
което на вносителя / приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или с нарушена цялост на опаковката.
РАЗДЕЛ VII. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, съгласно
чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
1. Показатели за оценка:
1.1. Срок за изпълнение на поръчката (Ср) - до 30 точки;
1.2. Ценово предложение (Цп) - до 70 точки.
Общата оценка (О) на офертата има максимална стойност 100 точки и се изчислява по
формулата:
О = Ср + Цп.
2. Оценка на показателите:
2.1. Срок за изпълнение - Ср = (Срmin / Срn) х 30, където:
Срmin - минималният предложен от участник срок за изпълнение в календарни дни, сред
всички допуснати до оценка участници.
Срn -предложеният срок за изпълнение на конкретен участник / оферта.
С цел недопускане на нереалистично кратки предложени срокове за изпълнение,
Възложителят определя минимално допустим срок за изпълнение - 10 календарни дни.
Предложеният срок да е цяло число, като не може да е по-малък от минималния,
указан от Възложителя.
2.2. Ценово предложение - Цп = (Цпmin / Цпn) х 70, където:
Цпmin - минималната предложена от участник цена в лв. без включен ДДС, за
изпълнение, сред всички допуснати до оценка участници.
Цпn -предложена цена в лв. без включен ДДС, за изпълнение на конкретен участник /
оферта.
Цп се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
РАЗДЕЛ VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Работата на комисията започва в публично заседание за отваряне на получените
оферти, на което право да присъстват имат представители на участниците. Всички
присъстващи представители на участниците се вписват в списък, който съдържа имена на
лицата и кого представляват.
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По време на публичното заседание Комисията извършва следното:
а) Отваря офертите по реда на тяхното постъпване;
б) Обявява пред присъстващите предлаганите цени на всички участници.
С изпълнението на горните действия приключва публичната част от заседанието, след
което комисията продължава работата си в закрито заседание.
Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява
съответствието им с изискванията на Възложителя, посочени в обявата за събиране на
оферти.
Офертите, за които е констатирано, че отговарят на всички изисквания на Възложителя
подлежат на оценяване по обявения критерий за възлагане.
Комисията прилага обявените показатели за оценка с тяхната относителна тежест,
както и съдържащата се в документацията методика за оценка. Въз основа на резултатите от
оценяването на офертите, Комисията предлага класиране на участниците.
Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането
на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, който има право
в срок от три дни да се произнесе по него в една от следните форми:
1. Утвърди протокола на комисията с полагане на подпис за утвърдил;
2. Даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени
в хода на работата и пропуски и/или нарушения.
Утвърденият протокол се изпраща на участниците с придружително писмо и се
публикува в Профила на купувача в един и същи ден.
Участник, който не е представил някой от изискуемите документи, посочени в
настоящата документация или е представил оферта, която не отговаря на
изискванията на Възложителя - се отстранява от участие.
РАЗДЕЛ IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30дневен срок от датата на определяне на Изпълнител.
Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването
му в определения срок, без да посочи обективни причини за това.
Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за
изпълнител представя следните документи:
1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Удостоверения от общината по
седалище на участника.

РАЗДЕЛ Х. ОБРАЗЦИ:
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Образец № 1

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
ЕИК
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
ОБЩИНА ЕЛЕНА
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка при условията на
Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето, Ви представяме оферта за участие в обявената от Вас обществена
поръчка чрез събиране на оферти с обява, възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от
Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител на „доставка“ с предмет: „Доставка
и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна социална инфраструктура - по
добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван
съгласно сключен Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP0015.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“:
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Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас обществена
поръчка.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Декларирам/ме, че ако нашата оферта бъде приета, ние ще изпълним доставките
предмет на поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации, в срока и при
условията на проекто - договора.
Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от
компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от
ЗОП.
Представяме следната административна информация за участника, който
представляваме:
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен)

Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или 1. _______________________________
поотделно (невярното се зачертава) от 2. _______________________________
следните лица:
3. _______________________________
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка: ___________________
IBAN: ______________________________
BIC: _______________________________
Титуляр на сметката: __________________
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Приложения: Съгласно приложения
представляващи неразделна част от нея.
Подпис (печат):
Дата

списък

на

документите

към

офертата,

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Образец № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Долуподписаният/-ната __________________________________ с лична карта №
__________________, издадена на __________________ от __________________ с ЕГН
__________________, в качеството ми на ___________________________________
(посочете длъжността)

на ______________________________, вписано в търговския регистър на Агенцията по
(посочете фирмата на участника)

вписванията под единен идентификационен код № __________________, със седалище
__________________
и
адрес
на
управление
__________________,
Булстат
__________________, тел: __________________, факс: __________________ - участник в
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията за
съдържанието на офертата, подадена в отговор на обява за възлагане на обществена поръчка
с предмет с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна
социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП 1, не съм осъждан с влязла в сила
присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а

Декларацията се подписва от всички лица по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. В случай че участникът е обединение, декларация се представя от
всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението. В случай, че при изпълнение на обществената поръчка ще се използват
подизпълнители декларацията се представя и от подизпълнителите.
1
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- 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, чл.
321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в сила
присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези
по т. 1., в друга държава членка или трета страна.
3. Не е налице / налице е (невярното се зачертава) конфликт на интереси2, който не
може да бъде отстранен.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя
в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата:

Декларатор:

„Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които
участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да
води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за
който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
2
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Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал.1 т. 3-5 от ЗОП)

Долуподписаният/-ната __________________________________ с лична карта №
__________________, издадена на __________________ от __________________ с ЕГН
__________________, в качеството ми на ___________________________________
(посочете длъжността)

на ______________________________, вписано в търговския регистър на Агенцията по
(посочете фирмата на участника)

вписванията под единен идентификационен код № __________________, със седалище
__________________
и
адрес
на
управление
__________________,
Булстат
__________________, тел: __________________, факс: __________________ - участник в
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията за
съдържанието на офертата, подадена в отговор на обява за възлагане на обществена поръчка
с предмет с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна
социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник:
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
* (В случай, че лицето има задължения - попълва ИМА на празното място.
В случай, че лицето няма задължения - попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по
чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
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3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците,
(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности
и квалификация, когато е приложимо).
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните
по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Дата:

Декларатор:

Забележка:
- Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно
да го представлява.
- Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието
на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в
резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови
мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.*
• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки
„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него
лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да
води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и
независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
• Община по седалището на възложителя е Община Елена.
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Образец № 4

Наименование на участника_________________________________________________
ДО
ОБЩИНА ЕЛЕНА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в обществена поръчка при условията на
Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане
по проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и
техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен
договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37161/19.12.2017 г.“, заявявам следното:
1. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за възлагане на договор, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
2. Предлаганите от нас срокове за изпълнение на доставките, включени в предмета на
поръчката, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, са както
следва: (цифром _________) (и словом ____________________________________) календарни
дни;
3. Гаранционен срок (цифром _________) (и словом __________________________) месеца
за всички включени в доставката компоненти на оборудването, и започва да тече от деня, на
приключване изпълнението на монтажа на доставеното оборудване, установен с подписване
на приемно-предавателен протокол. Минималният, изискуем от възложителя гаранционен срок е 24
месеца.

4. Срокът на валидност на нашето предложение е 6 месеца, считано от датата на
подаване на офертата.
5. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас обществена поръчка и
изискванията на ЗОП и ППЗОП.
6. Приемаме да се считаме обвързани със задълженията и условията, поети с офертата.
7. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще
представим документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.
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Към техническото предложение прилагаме Спецификация (технически и
функционални характеристики) на оборудването и обзавеждането, което ще бъде
доставено.
Подпис (печат):
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________
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Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Долуподписаният/-ната __________________________________ с лична карта №
__________________, издадена на __________________ от __________________ с ЕГН
__________________, в качеството ми на ___________________________________
(посочете длъжността)

на ______________________________, вписано в търговския регистър на Агенцията по
(посочете фирмата на участника)

вписванията под единен идентификационен код № __________________, със седалище
__________________
и
адрес
на
управление
__________________,
Булстат
__________________, тел: __________________, факс: __________________ - участник в
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията за
съдържанието на офертата, подадена в отговор на обява за възлагане на обществена поръчка
с предмет с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна
социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознати сме с всички условия в проекта на Договор за участие в обществена
поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане по проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги
за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен
Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“.
2. Приемаме всички условия и особености на проекта на Договор.
3. Запознати сме с всички обстоятелства и условия за изпълнение на поръчката, а също
и с документацията за участие в процедурата.

Дата:

Декларатор:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден в изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН
BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г,. за изпълнение на проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за
децата с увреждания и техните семейства в община Елена“

___

_________________________________________________________________________________
Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47 ал. 3 от ЗОП
Долуподписаният/-ната __________________________________ с лична карта №
__________________, издадена на __________________ от __________________ с ЕГН
__________________, в качеството ми на ___________________________________
(посочете длъжността)

на ______________________________, вписано в търговския регистър на Агенцията по
(посочете фирмата на участника)

вписванията под единен идентификационен код № __________________, със седалище
__________________
и
адрес
на
управление
__________________,
Булстат
__________________, тел: __________________, факс: __________________ - участник в
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията за
съдържанието на офертата, подадена в отговор на обява за възлагане на обществена поръчка
с предмет с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна
социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“,
ДЕКЛАРИРАМ:
Офертата ми е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в
сила в нашата страна.
Участниците могат да получат необходимата информация за:
- задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите
на ел. адрес: www.nap.bg;
- опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите
структури на ел. адрес: www.moew.government.bg;
- закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната
политика на ел. адрес: www.mlsp.government.bg,
които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството или
да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към
предоставяните услуги.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Декларатор:
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Забележка: „Минимална цена на труд” е минималният размер на заплащане на
работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по
дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за съответната година.
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Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният/-ната __________________________________ с лична карта №
__________________, издадена на __________________ от __________________ с ЕГН
__________________, в качеството ми на ___________________________________
(посочете длъжността)

на ______________________________, вписано в търговския регистър на Агенцията по
(посочете фирмата на участника)

вписванията под единен идентификационен код № __________________, със седалище
__________________
и
адрес
на
управление
__________________,
Булстат
__________________, тел: __________________, факс: __________________ - участник в
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията за
съдържанието на офертата, подадена в отговор на обява за възлагане на обществена поръчка
с предмет с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна
социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник / член на обединение / подизпълнител е / не е
дружество (невярното се зачертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. Представляваният от мен участник / член на обединение / подизпълнител е/не е
дружество (невярното се зачертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
3. Лично аз съм / не съм свързано лице (невярното се зачертава) с дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата:

Декларатор:
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Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Долуподписаният/-ната __________________________________ с лична карта №
__________________, издадена на __________________ от __________________ с ЕГН
__________________, в качеството ми на ___________________________________
(посочете длъжността)

на ______________________________, вписано в търговския регистър на Агенцията по
(посочете фирмата на участника)

вписванията под единен идентификационен код № __________________, със седалище
__________________
и
адрес
на
управление
__________________,
Булстат
__________________, тел: __________________, факс: __________________ - участник в
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията за
съдържанието на офертата, подадена в отговор на обява за възлагане на обществена поръчка
с предмет с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна
социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Да се счита за конфиденциална, информацията, съдържаща се в следната/следните
конкретна част/части от нашето предложение, тъй като съдържа търговски тайни3:
___________________________________________________________________________
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в
предвидените от закона случаи.
Дата:

Декларатор:

3

Съгласно разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение
на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
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Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66 от ЗОП
Долуподписаният/-ната __________________________________ с лична карта №
__________________, издадена на __________________ от __________________ с ЕГН
__________________, в качеството ми на ___________________________________
(посочете длъжността)

на ______________________________, вписано в търговския регистър на Агенцията по
(посочете фирмата на участника)

вписванията под единен идентификационен код № __________________, със седалище
__________________
и
адрес
на
управление
__________________,
Булстат
__________________, тел: __________________, факс: __________________ - участник в
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията за
съдържанието на офертата, подадена в отговор на обява за възлагане на обществена поръчка
с предмет с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна
социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще
използва / няма да използва подизпълнители. (ненужното се зачертава)
2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява/т Подизпълнителя/-ите и
съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:
Дял на изпълняваните
Наименование на
Видове работи от предмета
работи като % от
подизпълнителя
на поръчката, които ще
стойността на
(ЕИК/Булстат/ЕГН)
изпълнява
обществената поръчка
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Към настоящата декларация прилагаме:
1. Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/-ите задължения.
2. Документи доказващи спазването на изискванията за подбор на всеки от тях
съобразно вида и дела на тяхното участие.
Дата:

Декларатор:
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Образец № 10

ДО
ОБЩИНА ЕЛЕНА

ЦЕНОВО предложение
ОФЕРЕНТ:
ФИРМА ИМЕ:
Управител, трите имена и ЕГН:
Адрес / седалище:
Адрес на управление:
Лична карта, МВР, дата:
Тел:/ Факс:
Web address, Е-mail:
ЕИК (БУЛСТАТ):
ИН по ЗДДС:
Банка, BIC на Банката:
IBAN Разплащателна:
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект
„Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните
семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за
предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017
г.“.
Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на ___________________
(цифром) и _______________________________________________________ (словом) лв., без
ДДС
или
___________________
(цифром)
и
_______________________________________________________ (словом) лв. с ДДС.
Предлагаме цени за изпълнение на отделните дейности, включени в предмета на
поръчката както следва:
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№
I
1

Наименование на
оборудване/обзавеждане
Стая за отдих
Кушетка тип „Люлка“

Пуфове

Сгъваем кът за сядане

II

Люлееща се кушетка с мека
подложка. Подложката да е
с дебелина 6 и повече см,
закрепваща се за кушетката
с велкро. Свалящ се за
пране калъф.
Материал: Кушетка от
лакирано дърво, подложка
от пяна, калъф от мека
синтетична материя.
Размери: 140х60 см.
Пуф форма „Барбарон“ комплект 2 бр.
Размер: Ширина: 115 см;
Височина: 80 см; Тегло: 4,5
кг; Състав на кожа - лице:
10% PU, 90% PVC; Състав
на кожа - гръб: 40% Памук,
60% Полиестер; Пълнеж:
Топчета
Експандиран
Полистирол.
Съдържание:
1 бр. сгъваем матрак;
2 бр. кръгли възглавници.
Материали:
- ядро от пяна;
- тапицерия от изкуствена
кожа. Размери:
- разгънат - 150х150х15 см;
- сгънат - страна 150 см;
- височина на сядане - 30
см;
- възглавници - O25 см.

Ед.
мярка

Кол-во

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

Ед.
цена

Ст-ст

Сензорна стая
Акрилно огледало с гръб

2

Параметри /
характеристики

Акрилно огледало за водна
кула с гръб от MDF без
страничен кант. Размери:
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140х100х8 см
Ъглов подиум за водно
Тапициран ъглов подиум за
огледало
водна кула. Възможност за
избор
на
цвят
на
бр.
1
тапицерията - изкуствена
кожа. Размери на подиума:
3
120x120xh45 см.
LED панел
Светещ плосък LED панел
за сензорна зала. Квадратна
форма. 16 клетки със 192
бр.
1
светодиода, многоцветен,
230V.
4
Размери: 50х50х6,3 см.
Водна кула 150 см
Кулата да е оборудвана с
цветен диск с двигател,
който да променя цвета на
водата - червено, синьо,
жълто
и
зелено,
с
приблизително 10 оборота в
минута. LED-осветление.
Регулиране на големината
на въздушните мехурчета
(от малки до големи).
Захранване
с
ниско
напрежение от 12 волта
посредством
бр.
2
трансформатор.
Всички
контролни функции да са
интегрирани в основата на
кулата. Да е обезопасена за
работа с деца.
Размери:
Обща височина: 150 см, O
15 см;
Подиум основа: 20х20х16
см;
Вместимост: около 20 литра
5
дестилирана вода.
Тематични дискове
Комплект
от
5
бр.
комплект
тематични
диска
за
бр.
1
проектор.
6
Тематика:
Геометрични
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форми и Фигури, Числа,
Цветове, Животни, Морско
дъно.
Тъмни /сини/ плътни
Височина 2,10 м
м
7
7
завеси
Интерактивен
Интерактивен стенен килим
фиброоптичен килим
с фиброоптични нишки, в
дървена рамка.
Да има вградени цветни
ключове във формата на
ръце, които при натискане
да
сменят
цвета
на
бр.
1
оптичните
влакна
в
червено, жълто, зелено или
синьо.
Със
светлинен
генератор и скоби за стенен
монтаж.
Размери: квадрат със страна
8
120 см.
Луминисцентен светещ
Интерактивен,
Панел
луминисцентен
светещ
стенен панел.
бр.
1
Съдържание: 1 бр. панел, 1
бр. LED фенерче.
9
Размери: 60х100 см.
Проектор, проектиращ
Проектор,
който
да
Галактика
проектира Галактика.
Регулируем, с две вградени
бр.
1
лещи.
Включен AC адаптор.
10
Размери: 22х25хВ27 см.
Проектор за тематични
Комплектът да съдържа - 1
дискове - комплект
бр. проектор за тематични
дискове, 1 бр. ротатор за 6 инчови дискове, 3 бр. 6 инчови тематични диска
(тема по избор), 2 бр.
бр.
1
прозрачни празни диска, 1
кутия листове фолио OHP1,
опаковка
с
8
бр.
флумастери, 1 книга с
11
шаблони за рисуване върху
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празните дискове.
Огледална сфера Комплект, включващ:
комплект
Огледална сфера - 1 бр.
Огледална
сфера
с
истински огледални фасети
и обезопасителна верига.
Размери:
Топка - Ø 30 см, тегло - 2 кг
Верига - 33 см
Фасети - 1х1 см
Двигател
за
огледална
сфера - 1 бр.
Скорост на въртене: 1,5
оборота в минута.
Товароносимост: мах 4 кг.
Тегло: мах 0,4 кг.
бр.
1
Напрежение: 230 V/50 Hz.
Височина 8,5 см
Спот LED прожектор - 1 бр.
Спот
прожектор
със
сменящи се цветове и найновата LED технология.
Лесно
за
използване
дистанционно управление.
Готов за включване в
контакт на ел. мрежа.
Напрежение: 230 V/50 Hz.
Размери: 13x16x17 см.
Тегло: 0,5 кг.
Дължина на кабела: мин.
12
130 см.
Спот LED проектор
Спот проектор със сменящи
се
цветове
и
LED
технология.
Дистанционно управление.
Готов за включване в
контакт на ел. мрежа.
бр.
1
Напрежение: 230 V/50 Hz.
Размери: 13x16x17 см.
Тегло: 0,5 кг.
Дължина на кабела: мин.
13
130 см.
14 Дискове за проектор с Комплект
тематични
бр.
1
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маслен филтър
дискове за проектор с
маслен филтър.
Включва: 1 цветен диск, 2
графични диска с 4 цветни
диапозитива, 4 диапозитива
с приказни мотиви.
Маслени филтри 1
4 различни цветни маслени
филтъра за проектор с
маслен
филтър.
Всеки
филтър да е с два цвята,
които се преливат, без да се
бр.
1
смесват.
Цветове: синьо / зелено,
синьо / червено, лилаво /
червено и червено / жълто.
15
Размери: Ø10 см.
Маслени филтри 2
Комплект от 3 различни
цветни маслени филтъра за
прожектор
с
маслен
филтър. Всеки филтър е с
два
цвята,
които
се
бр.
1
преливат, без да се смесват.
Цветове: прозрачно, лилаво
/ зелено, лилаво/синьо.
16
Размери: Ø10 см.
Проектор с маслен филтър Проектор
с
жълто-син
маслен филтър.
Захранване:
220-250V,
50/60 Hz.
бр.
1
Лампа - 20W, 12V.
Размери: Ø240 мм, ширина
17
50 мм.
Интерактивен басейн
Интерактивен сух басейн с
четири
цветни
превключвателя,
в
комплект с превключватели
бр.
1
и прозрачни топки. Работа
на 240V, трансформирани в
12V.
18
Размери: 217х217хВ66 см.
Интерактивен тунел
Модул за игра във формата
бр.
1
19
на тунел, със светещо
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фиброоптично покритие, с
интерактивен
ключ
за
контролиране на светлината
в тунела.
Сензорни панели
Панел 1. Въртящ се стенен
сензорен панел във формата
на спирала, комплект от
дървена
основа
и
пластмасов диск с мотив.
Включени
винтове
и
дюбели за монтаж.
Размери:
Дървена основа - 20х20х2
см
Пластмасов диск - диам. 40
см х 0,5 см.
Мултиплекс
плоча
29,5х29,5 см.
бр.
2
Панел 2. Панел от 3
сензорни
табла,
тема
„вода“.
Съдържание - метални
пръстени,
плексиглас,
магнитни фигури, тактилни
рибки,
шифонов
шал,
памучен шнур, корабчета,
различни халки на синя
основа. Материалите за
монтаж да се включат в
комплекта.
20
Размери: 140х61 см.
Комуникатор - софтуерен Съдържание на комплекта:
продукт
устройство
за
проследяване на погледа;
- софтуер, предназначен за
хора с комуникационни
затруднения,
включващ
бр.
1
занимания за развиване на
умения за комуникация,
комуникация чрез символи,
комуникация чрез текст;
- софтуер за превръщане на
21
текст в глас;
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- магнитни пластинки за
закрепване (2 бр.) към
монитор;
- удължаващ USB кабел.
Компютърна
Процесор:
двуядрен
с
конфигурация
тактова честота 2.5 GHz
или по-добър; RAM-памет:
4 GB или повече; Твърд
диск:
обем
на
съхраняваната информация
500 GB или повече;
Мрежови
интерфейси:
Ethernet 10/100/1000; Други
интерфейси и портове:
VGA, USB - поне 3 бр.;
DVD четящо и записващо
бр.
2
устройство; Монитор - 21”
с разделителна способност
1920 x 1080 или по-висока;
Кутия със захранване поне
350W и захранващ кабел;
Клавиатура с надписи по
БДС стандарт; Оптична
мишка;
Тонколони;
Лицензирана операционна
система; Гаранционен срок:
22
поне 24 месеца
Лаптоп
Размер на дисплея: 15.6” с
разделителна
способност
1366х768 или по-висока;
Процесор:
двуядрен
с
тактова честота 2.5 GHz
или по-добър; RAM-памет:
4 GB или повече; Твърд
диск: 500 GB или по-голям;
бр.
1
Мрежови
интерфейси:
Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi;
Други
интерфейси
и
портове: VGA, HDMI, USB
- поне 3 бр., поне единият
от които USB 3.0, Bluetooth,
четец за SD-карти; DVD
23
четящо
и
записващо
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устройство;
Вградени
видеокамера, тонколони и
микрофон;
Надписана
клавиатура на английски и
български
език
(БДС
стандарт);
Цифрова
клавиатура; Touchpad с два
или
повече
бутона;
Лицензирана операционна
система; Батерия: литиевойонна; Зарядно за 220V в
комплекта;
Гаранционен
срок: поне 36 месеца
Таблет
Размер на дисплея: 7“ или
повече; Тип на дисплея:
touch-screen; Разделителна
способност на дисплея:
1024х600
или
повече;
Процесор: четириядрен с
тактова честота 1.3 GHz
или по-добър; RAM-памет:
бр.
2
1 GB или повече; наличен
слот за външна памет;
наличен Wi-Fi адаптер;
вградена
операционна
система; зарядно 220V в
комплекта;
Гаранционен
24
срок: поне 24 месеца
Шкаф за WC
чам - ш/в/д 70/120/35 см, с
бр.
2
25
ключалка.
Шкаф за коридора
чам - ш/в/д 110/110/25, с
бр.
1
26
ключалка.
Караоке система
Караоке
15
инчова
тонколона с цветомузика и
вграден,
BLUETOOTH,
МП3 плейър 2бр. безжични
микрофона.
бр.
1
Системата да съдържа: - 1
бр. акумулаторна караоке
колона - 2 бр. безжичен
микрофон - 1 бр. кабел за
27
захранване на системата за
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караоке - 220V - 1 бр. кабел
мъжки стерео жак - 2
мъжки чинча - 1 бр.
дистанционно управление.
Техническа характеристика:
- Мощност: 15 инчов басов
говорител - 300 вата;
- Ниво на звука: 88 dB;
- Честота: 40 - 18 KHz;
- Захранване: 220V;
Спецификация на системата
за караоке:
- Караоке тонколона с
акумулаторна
батерия
(зарежда се от 220V или от
12V)
акумулаторна
батерия;
- 12V-12ma - Bluetooth
функция - сдвояване на
колоната с GSM, компютър,
лаптоп;
- РАДИО - Дистанционно;
Възможност
за
самостоятелно използване
без връзка с компютър чрез
SD/MMC/MMS карта или
USB Flash устройство; Вход от външно устройство
(компютър, GSM, Ipod, PSP
& MP3/4 Player);
- Светлинна индикация при зареждане на батерията
и при вече заредена
батерия;
- Регулируема ниво на звука
на микрофона, BR;
Вход
за
2
броя
микрофони;
Ефект
"Ехо"
на
микрофоните;
- Безжичен микрофон 2
броя;
- 220-270MHz;
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Колелца
за
лесно
пренасяне на тонколоната.
III Кабинет трудотерапия
Малка готварска печка
Обем на фурната: 45 л;
Енергиен клас: В;
Eл. котлон Ф185 мм 1500
W;
Eл. котлон Ф145 мм 1000
W;
Eл. фурна: 1650 W;
Термостат;
бр.
1
Ключ за регулиране на
долен
или
долен
нагревател;
2 бр. тави - кръгла и
квадратна
Размери (ШхДхВ): 63 х 48 х
38
см;
28
Тегло: 14 кг.
Сандвич - тостер
Мощност: 750W;
Незалепващо покритие;
Индикаторна
лампа
за
„включено“ и „готово“;
бр.
1
Автоматичен контрол на
температурата;
Гумирани крачета против
29
хлъзгане.
хлебопекарна
Мощност: 850 W;
Капацитет: 750/1000/1250
гр.;
Две бъркалки;
12 програми;
бр.
1
3 нива на препичане;
LCD дисплей;
Отложен старт: 13 часа;
Мерителна чаша и лъжичка
30
220-240V, 50-60Hz.
Сокоизстисквачка
Мощност 600 W:
2 скорости;
Голям улей с възможност за
бр.
1
подаване на цял плод - 65
31
мм.;
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Контейнер за отпадъци - 1,5
л.;
Кана за сок - 0,5 л.;
Анти-капкова система;
Филтър от неръждаема
стомана с малки дупки;
Подвижните части да могат
да се измиват;
Гумени крачета против
хлъзгане;
Защита от прегряване;
Капак за безопасна работа.
Миксер
Мщност: 300 W;
Степени на работа: 5;
Турбо бутон;
бр.
1
Приставка за леки смеси;
Приставки за тесто;
32
Въртяща купа 3л.
Пасатор
Мощност при максимално
натоварване: 400 W;
2 скорости;
Отделящ се накрайник за
пасиране от неръждаема
стомана;
бр.
1
Купа
за
пасиране
с
капацитет 0.5 л.;
Купата и накрайникът за
пасиране да могат да се
33
мият в съдомиялна машина.
Кана за топла вода
Maĸcимaлнa
вмecтимocт:
1.7 литpa;
Бyтoн зa вĸл. / изĸл. cъc
cвeтлинeн индиĸaтop;
Зaщитa пpoтив нaпълнo
извиpaнe нa вoдaтa;
Aвтoмaтичнo изĸлючвaнe
бр.
1
пpи ĸипвaнe нa вoдaтa;
Удoбнo cъxpaнeниe нa
зaxpaнвaщия ĸaбeл;
Bгpaдeн
нaгpeвaтeл
oт
нepъждaeмa cтoмaнa;
Гyмeни ĸpaчeтa пpoтив
34
плъзгaнe.
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Комплект прибори и
Комплектът да съдържа
съдове за хранене
прибори - вилици - малки и
големи, лъжици - малки и
големи, ножове за хранене за 12 души, както и
кухненски нож - 2 бр., тава
с тефлоново покритие - 42.5
бр.
1
x 29 x 5 cм, Форма за
печене - 28 см, порцеланови
чинии 21 см - 12 бр., тава за
пица - 2 бр., купи
порцеланови - 14 см - 12
бр., Купа за салата Ø24cm 35
2 бр.
Кухненска маса - елипса
Трапезна
кухненска
/чам/
разтегателна маса елипса
чам
бр.
1
Размери Ш/Д 70/110 (+30)
см
36
Цвят: канела.
Кухненски столове
Размер:
Ширина: 42 см.;
Дълбочина: 55 см.;
бр.
6
Височина: 90 см.;
Материал: бук, без дамаска;
37
Цвят: канела.
Кухненска табуретка
Материал: Масив - чам
Размери: (Ш/Д/В);
Бр.
2
38
32/32/45см, Цвят: канела.
Кухня - мебели
Горни и долни кухненски
шкафове на модули, с две
врати - по 2 бр. 800/300/700.
Долните шкафове да са с
термо-устойчив
плот, Бр.
1
Долен шкаф за мивка с
борд, с две врати 800/464/870 - 1 бр.
39
Всичко в цвят: пясъчен дъб.
Общо разходи за оборудване /
обзавеждане
ДДС 20%:
Тотал:
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Всички указани характеристики / параметри на изделия, съдържащи цифрово отражение
(размер и габарити) са ориентировъчни, като Възложителят дава възможност за отклонение от
параметрите +/- до 5%!

В предложената от нас цена сме включили всички необходими разходи за качественото
изпълнение на предмета на поръчката.
Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от обявата.
Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да
изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.
Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в
проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от
страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.
Забележка: Всички цени задължително да са закръглени до втория знак след
десетичната запетая.

Подпис (печат):
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________
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Приложение № 1 - Проект на договор

ДОГОВОР № РД.02.11-______
Днес, ____.____.2018 г. в гр. Елена, област Велико Търново, между:
ОБЩИНА ЕЛЕНА, със седалище и адрес на управление: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион
Макариополски“ № 24, ДДС ид. № BG000133762 и идентификационен № по БУЛСТАТ
000133762, представлявана от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена и Димка
Тодорова Петрова - главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
1.
„_________________________________“ със седалище и адрес на управление
_____________________, ул. „_________________________________“ № ______, с ЕИК
_____________________, представлявано от _________________________________ в
качеството му на _________________________________, наричан по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, за краткост наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание утвърдено Решение № ____________ от ____.____.2018 г. на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка чрез събиране на
оферти с обява, възлагана по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените
поръчки, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна
социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, №
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“,
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу
заплащане на цената за изпълнение на договора, да изпълни качествено и в договорения
срок:
- Доставка и монтаж на всички описани стоки;
- Товаро-разтоварни работи до обекта;
- Изпитване / проба на уредите и инструктаж на персонала;
- Сервиз и гаранционно обслужване,
от обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по
проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и
техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен
договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37161/19.12.2017 г.“.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден в изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020,
Проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“,
№ от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.

_____________________________________________________________________________________

(2) Предметът на настоящия договор ще се изпълни в пълно съответствие с
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от
настоящия договор.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл. 2. (1) Общата цена на договора е _______________ (цифром) и _______________
(словом) лв. без ДДС или _______________ (цифром) и _______________ (словом) лв. с ДДС.
Общата цена е формирана при единични цени на оборудването, предмет на доставката,
съгласно ценовата оферта на изпълнителя - неразделна част от настоящия договор.
(2) Общата цена е формирана при единични цени на оборудването, предмет на
доставка, както следва:
№
I
1

Наименование на
оборудване/обзавеждане
Стая за отдих
Кушетка тип „Люлка“

Пуфове

Сгъваем кът за сядане

Параметри /
характеристики

Ед.
мярка

Люлееща се кушетка с мека
подложка. Подложката да е
с дебелина 6 и повече см,
закрепваща се за кушетката
с велкро. Свалящ се за
пране калъф.
бр.
Материал: Кушетка от
лакирано дърво, подложка
от пяна, калъф от мека
синтетична материя.
Размери: 140х60 см.
Пуф „Барбарон“ - комклект
2 бр.
Размер: Ширина: 115 см;
Височина: 80 см; Тегло: 4,5
кг; Състав на кожа - лице:
бр.
10% PU, 90% PVC; Състав
на кожа - гръб: 40% Памук,
60% Полиестер; Пълнеж:
Топчета
Експандиран
Полистирол.
Съдържание:
1 бр. сгъваем матрак;
бр.
2 бр. кръгли възглавници.
Материали:

Кол-во

Ед.
цена

Ст-ст

1

1

1
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- ядро от пяна;
- тапицерия от изкуствена
кожа. Размери:
- разгънат - 150х150х15 см;
- сгънат - страна 150 см;
- височина на сядане - 30
см;
- възглавници - O25 см.
II

Сензорна стая
Акрилно огледало с гръб

2
Ъглов подиум за водно
огледало

3
LED панел

4
Водна кула 150 см

5

Акрилно огледало за водна
кула с гръб от MDF без
страничен кант. Размери:
140х100х8 см
Тапициран ъглов подиум за
водна кула. Възможност за
избор
на
цвят
на
тапицерията - изкуствена
кожа. Размери на подиума:
120x120xh45 см.
Светещ плосък LED панел
за сензорна зала. Квадратна
форма. 16 клетки със 192
светодиода, многоцветен,
230V.
Размери: 50х50х6,3 см.
Кулата да е оборудвана с
цветен диск с двигател,
който да променя цвета на
водата - червено, синьо,
жълто
и
зелено,
с
приблизително 10 оборота в
минута. LED-осветление.
Регулиране на големината
на въздушните мехурчета
(от малки до големи).
Захранване
с
ниско
напрежение от 12 волта
посредством
трансформатор.
Всички
контролни функции да са
интегрирани в основата на
кулата. Да е обезопасена за

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

2
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работа с деца.
Размери:
Обща височина: 150 см, O
15 см;
Подиум основа: 20х20х16
см;
Вместимост: около 20 литра
дестилирана вода.
Тематични дискове
Комплект
от
5
бр.
комплект
тематични
диска
за
проектор.
Тематика:
Геометрични бр.
1
форми и Фигури, Числа,
Цветове, Животни, Морско
6
дъно.
Тъмни /сини/ плътни
Височина 2,10 м
м
7
7
завеси
Интерактивен
Интерактивен стенен килим
фиброоптичен килим
с фиброоптични нишки, в
дървена рамка.
Да има вградени цветни
ключове във формата на
ръце, които при натискане
да
сменят
цвета
на
бр.
1
оптичните
влакна
в
червено, жълто, зелено или
синьо.
Със
светлинен
генератор и скоби за стенен
монтаж.
Размери: квадрат със страна
8
120 см.
Луминисцентен светещ
Интерактивен,
Панел
луминисцентен
светещ
стенен панел.
бр.
1
Съдържание: 1 бр. панел, 1
бр. LED фенерче.
9
Размери: 60х100 см.
Проектор, проектиращ
Проектор,
който
да
Галактика
проектира Галактика.
Регулируем, с две вградени
бр.
1
лещи.
Включен AC адаптор.
10
Размери: 22х25хВ27 см.
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Проектор за тематични
Комплектът да съдържа - 1
дискове - комплект
бр. проектор за тематични
дискове, 1 бр. ротатор за 6 инчови дискове, 3 бр. 6 инчови тематични диска
(тема по избор), 2 бр.
бр.
1
прозрачни празни диска, 1
кутия листове фолио OHP1,
опаковка
с
8
бр.
флумастери, 1 книга с
шаблони за рисуване върху
11
празните дискове.
Огледална сфера Комплект, включващ:
комплект
Огледална сфера - 1 бр.
Огледална
сфера
с
истински огледални фасети
и обезопасителна верига.
Размери:
Топка - Ø 30 см, тегло - 2 кг
Верига - 33 см
Фасети - 1х1 см
Двигател
за
огледална
сфера - 1 бр.
Скорост на въртене: 1,5
оборота в минута.
Товароносимост: мах 4 кг.
Тегло: мах 0,4 кг.
бр.
1
Напрежение: 230 V/50 Hz.
Височина 8,5 см
Спот LED прожектор - 1 бр.
Спот
прожектор
със
сменящи се цветове и найновата LED технология.
Лесно
за
използване
дистанционно управление.
Готов за включване в
контакт на ел. мрежа.
Напрежение: 230 V/50 Hz.
Размери: 13x16x17 см.
Тегло: 0,5 кг.
Дължина на кабела: мин.
12
130 см.
13 Спот LED проектор
Спот проектор със сменящи бр.
1
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се
цветове
и
LED
технология.
Дистанционно управление.
Готов за включване в
контакт на ел. мрежа.
Напрежение: 230 V/50 Hz.
Размери: 13x16x17 см.
Тегло: 0,5 кг.
Дължина на кабела: мин.
130 см.
Дискове за проектор с Комплект
тематични
маслен филтър
дискове за проектор с
маслен филтър.
Включва: 1 цветен диск, 2 бр.
1
графични диска с 4 цветни
диапозитива, 4 диапозитива
14
с приказни мотиви.
Маслени филтри 1
4 различни цветни маслени
филтъра за проектор с
маслен
филтър.
Всеки
филтър да е с два цвята,
които се преливат, без да се
бр.
1
смесват.
Цветове: синьо / зелено,
синьо / червено, лилаво /
червено и червено / жълто.
15
Размери: Ø10 см.
Маслени филтри 2
Комплект от 3 различни
цветни маслени филтъра за
прожектор
с
маслен
филтър. Всеки филтър е с
два
цвята,
които
се бр.
1
преливат, без да се смесват.
Цветове: прозрачно, лилаво
/ зелено, лилаво/синьо.
16
Размери: Ø10 см.
Проектор с маслен филтър Проектор
с
жълто-син
маслен филтър.
Захранване:
220-250V,
50/60 Hz.
бр.
1
Лампа - 20W, 12V.
Размери: Ø240 мм, ширина
17
50 мм.
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Интерактивен басейн
Интерактивен сух басейн с
четири
цветни
превключвателя,
в
комплект с превключватели
бр.
1
и прозрачни топки. Работа
на 240V, трансформирани в
12V.
18
Размери: 217х217хВ66 см.
Интерактивен тунел
Модул за игра във формата
на тунел, със светещо
фиброоптично покритие, с
бр.
1
интерактивен
ключ
за
контролиране на светлината
19
в тунела.
Сензорни панели
Панел 1. Въртящ се стенен
сензорен панел във формата
на спирала, комплект от
дървена
основа
и
пластмасов диск с мотив.
Включени
винтове
и
дюбели за монтаж.
Размери:
Дървена основа - 20х20х2
см
Пластмасов диск - диам. 40
см х 0,5 см.
Мултиплекс
плоча
29,5х29,5 см.
бр.
2
Панел 2. Панел от 3
сензорни
табла,
тема
„вода“.
Съдържание - метални
пръстени,
плексиглас,
магнитни фигури, тактилни
рибки,
шифонов
шал,
памучен шнур, корабчета,
различни халки на синя
основа. Материалите за
монтаж да се включат в
комплекта.
20
Размери: 140х61 см.
Комуникатор - софтуерен Съдържание на комплекта:
бр.
1
21 продукт
устройство
за
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проследяване на погледа;
- софтуер, предназначен за
хора с комуникационни
затруднения,
включващ
занимания за развиване на
умения за комуникация,
комуникация чрез символи,
комуникация чрез текст;
- софтуер за превръщане на
текст в глас;
- магнитни пластинки за
закрепване (2 бр.) към
монитор;
- удължаващ USB кабел.
Компютърна
Процесор:
двуядрен
с
конфигурация
тактова честота 2.5 GHz
или по-добър; RAM-памет:
4 GB или повече; Твърд
диск:
обем
на
съхраняваната информация
500 GB или повече;
Мрежови
интерфейси:
Ethernet 10/100/1000; Други
интерфейси и портове:
VGA, USB - поне 3 бр.;
DVD четящо и записващо бр.
2
устройство; Монитор - 21”
с разделителна способност
1920 x 1080 или по-висока;
Кутия със захранване поне
350W и захранващ кабел;
Клавиатура с надписи по
БДС стандарт; Оптична
мишка;
Тонколони;
Лицензирана операционна
система; Гаранционен срок:
22
поне 24 месеца
Лаптоп
Размер на дисплея: 15.6” с
разделителна
способност
1366х768 или по-висока;
бр.
1
Процесор:
двуядрен
с
тактова честота 2.5 GHz
23
или по-добър; RAM-памет:
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4 GB или повече; Твърд
диск: 500 GB или по-голям;
Мрежови
интерфейси:
Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi;
Други
интерфейси
и
портове: VGA, HDMI, USB
- поне 3 бр., поне единият
от които USB 3.0, Bluetooth,
четец за SD-карти; DVD
четящо
и
записващо
устройство;
Вградени
видеокамера, тонколони и
микрофон;
Надписана
клавиатура на английски и
български
език
(БДС
стандарт);
Цифрова
клавиатура; Touchpad с два
или
повече
бутона;
Лицензирана операционна
система; Батерия: литиевойонна; Зарядно за 220V в
комплекта;
Гаранционен
срок: поне 36 месеца
Таблет
Размер на дисплея: 7“ или
повече; Тип на дисплея:
touch-screen; Разделителна
способност на дисплея:
1024х600
или
повече;
Процесор: четириядрен с
тактова честота 1.3 GHz
или по-добър; RAM-памет: бр.
2
1 GB или повече; наличен
слот за външна памет;
наличен Wi-Fi адаптер;
вградена
операционна
система; зарядно 220V в
комплекта;
Гаранционен
24
срок: поне 24 месеца
Шкаф за WC
чам - ш/в/д 70/120/35 см, с
бр.
2
25
ключалка.
Шкаф за коридора
чам - ш/в/д 110/110/25, с
бр.
1
26
ключалка.
27 Караоке система
Караоке
15
инчова бр.
1
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тонколона с цветомузика и
вграден,
BLUETOOTH,
МП3 плейър 2бр. безжични
микрофона.
Системата да съдържа: - 1
бр. акумулаторна караоке
колона - 2 бр. безжичен
микрофон - 1 бр. кабел за
захранване на системата за
караоке - 220V - 1 бр. кабел
мъжки стерео жак - 2
мъжки чинча - 1 бр.
дистанционно управление.
Техническа характеристика:
- Мощност: 15 инчов басов
говорител - 300 вата;
- Ниво на звука: 88 dB;
- Честота: 40 - 18 KHz;
- Захранване: 220V;
Спецификация на системата
за караоке:
- Караоке тонколона с
акумулаторна
батерия
(зарежда се от 220V или от
12V)
акумулаторна
батерия;
- 12V-12ma - Bluetooth
функция - сдвояване на
колоната с GSM, компютър,
лаптоп;
- РАДИО - Дистанционно;
Възможност
за
самостоятелно използване
без връзка с компютър чрез
SD/MMC/MMS карта или
USB Flash устройство; Вход от външно устройство
(компютър, GSM, Ipod, PSP
& MP3/4 Player);
- Светлинна индикация при зареждане на батерията
и при вече заредена
батерия;
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- Регулируема ниво на звука
на микрофона, BR;
Вход
за
2
броя
микрофони;
Ефект
"Ехо"
на
микрофоните;
- Безжичен микрофон 2
броя;
- 220-270MHz;
Колелца
за
лесно
пренасяне на тонколоната.
III Кабинет трудотерапия
Малка готварска печка
Обем на фурната: 45 л;
Енергиен клас: В;
Eл. котлон Ф185 мм 1500
W;
Eл. котлон Ф145 мм 1000
W;
Eл. фурна: 1650 W;
Термостат;
бр.
1
Ключ за регулиране на
долен
или
долен
нагревател;
2 бр. тави - кръгла и
квадратна
Размери (ШхДхВ): 63 х 48 х
38
см;
28
Тегло: 14 кг.
Сандвич - тостер
Мощност: 750W;
Незалепващо покритие;
Индикаторна
лампа
за
„включено“ и „готово“;
бр.
1
Автоматичен контрол на
температурата;
Гумирани крачета против
29
хлъзгане.
хлебопекарна
Мощност: 850 W;
Капацитет: 750/1000/1250
гр.;
Две бъркалки;
бр.
1
12 програми;
3 нива на препичане;
30
LCD дисплей;
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Отложен старт: 13 часа;
Мерителна чаша и лъжичка
220-240V, 50-60Hz.
Сокоизстисквачка
Мощност 600 W:
2 скорости;
Голям улей с възможност за
подаване на цял плод - 65
мм.;
Контейнер за отпадъци - 1,5
л.;
Кана за сок - 0,5 л.;
Анти-капкова система;
бр.
1
Филтър от неръждаема
стомана с малки дупки;
Подвижните части да могат
да се измиват;
Гумени крачета против
хлъзгане;
Защита от прегряване;
31
Капак за безопасна работа.
Миксер
Мщност: 300 W;
Степени на работа: 5;
Турбо бутон;
бр.
1
Приставка за леки смеси;
Приставки за тесто;
32
Въртяща купа 3л.
Пасатор
Мощност при максимално
натоварване: 400 W;
2 скорости;
Отделящ се накрайник за
пасиране от неръждаема
стомана;
бр.
1
Купа
за
пасиране
с
капацитет 0.5 л.;
Купата и накрайникът за
пасиране да могат да се
33
мият в съдомиялна машина.
Кана за топла вода
Maĸcимaлнa
вмecтимocт:
1.7 литpa;
Бyтoн зa вĸл. / изĸл. cъc
бр.
1
cвeтлинeн индиĸaтop;
Зaщитa пpoтив нaпълнo
34
извиpaнe нa вoдaтa;
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден в изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН
BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г,. за изпълнение на проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за
децата с увреждания и техните семейства в община Елена“

_____________________________________________________________________________________
Aвтoмaтичнo изĸлючвaнe
пpи ĸипвaнe нa вoдaтa;
Удoбнo cъxpaнeниe нa
зaxpaнвaщия ĸaбeл;
Bгpaдeн
нaгpeвaтeл
oт
нepъждaeмa cтoмaнa;
Гyмeни ĸpaчeтa пpoтив
плъзгaнe.
Комплект прибори и
Комплектът да съдържа
съдове за хранене
прибори - вилици - малки и
големи, лъжици - малки и
големи, ножове за хранене за 12 души, както и
кухненски нож - 2 бр., тава
с тефлоново покритие - 42.5
бр.
1
x 29 x 5 cм, Форма за
печене - 28 см, порцеланови
чинии 21 см - 12 бр., тава за
пица - 2 бр., купи
порцеланови - 14 см - 12
бр., Купа за салата Ø24cm 35
2 бр.
Кухненска маса - елипса
Трапезна
кухненска
/чам/
разтегателна маса елипса
чам
бр.
1
Размери Ш/Д 70/110 (+30)
см
36
Цвят: канела.
Кухненски столове
Размер:
Ширина: 42 см.;
Дълбочина: 55 см.;
бр.
6
Височина: 90 см.;
Материал: бук, без дамаска;
37
Цвят: канела.
Кухненска табуретка
Материал: Масив - чам
Размери: (Ш/Д/В);
Бр.
2
38
32/32/45см, Цвят: канела.
Кухня - мебели
Горни и долни кухненски
шкафове на модули, с две
врати - по 2 бр. 800/300/700.
Бр.
1
Долните шкафове да са с
термо-устойчив
плот,
39
Долен шкаф за мивка с
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борд, с две врати 800/464/870 - 1 бр.
Всичко в цвят: пясъчен дъб.

(3) Цената включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на
поръчката. При формирането цената са включени:
- Доставката на всички описани стоки;
- Товаро-разтоварни работи до обекта;
- Сервиз и гаранционно обслужване.
(4) Общата цената по ал. 1 и единичните цени по ал. 2 на настоящия член, са
окончателни и валидни до пълното изпълнение на договора, и не подлежат на увеличение.
(5) Плащането по договора се извършва в срок до 30 дни след приключване на
доставката в целия й обем и след представяне на:
1. Приемно-предавателен протокол, подписан в два екземпляра, удостоверяващ
извършената доставка и монтаж. В протокола подробно се описва вида на доставеното
обзавеждане и оборудване брой, технически характеристики, в съответствие с изискванията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, както и придружаващата
доставката документация: гаранционни карти, техническа документация и други приложими.
2. Оригинална фактура издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Задължителни реквизити за фактурата:
Данни на получателя:
- Получател: община Елена;
- Адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24;
- ЕИК: 000133762;
- ЕИК по ЗДДС: BG000133762;
- Получил фактурата: …;
- Номер на документа, дата, място на издаване.
Всички разходооправдателни документи трябва да са издадени на името на
Възложителя, като в описателната им част се изписва задължително следния текст: Разходът
е по Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г., за реализиране на проект „Модерна социална
инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община
Елена“.
(7) Плащането се извършва по банков път в лева по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ________________________;
IBAN ________________________;
BIC ________________________.
При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7 (седем) дневен срок от настъпване на обстоятелството.
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IIІ. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и приключва
с изпълнение предмета на договора, но не по-късно от 20.10.2018 г.
(2) Срокът за изпълнение на доставката по настоящия договор е ___________
календарни дни, съгласно предложението на Изпълнителя.
(3). Срокът по ал. 2 започва да тече от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил
Възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Мястото на изпълнение на дейностите по договора е общински имот с
административен адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2 - І-ви етаж от
ученическо общежитие - УПИ I „За училищен комплекс“ в кв. 27 по ЗРП на гр. Елена“.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок и без отклонение доставката,
предмет на договора;
2. Да не приеме доставеното обзавеждане/оборудване при установяване на недостатъци
и/или несъответствие с изискванията на техническата спецификация.
3. Да изиска отстраняване на установените недостатъци и/или несъответствия на
доставеното обзавеждане/оборудване с изискванията на техническата спецификация или
пълна или частична подмяна по реда на чл. 11, ал. 4 и ал. 5 от настоящия договор.
4. Да проверява изпълнението на настоящия договор, като с това не пречи на работата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срочната и качествена доставка и монтаж на
обзавеждане, предмет на настоящия договор, като своевременно му осигури условия за това.
2. След проверка и приемане на работата без забележки, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
цената за извършените доставка и монтаж в размера и при условията, определени в чл.2 от
договора.
3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен достъп до обекта, предмет на
финансиране по проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с
увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен
Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за наранявания или вреди, понесени от
служителите и/или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора
или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни
плащания, извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди или наранявания.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби
вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите
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служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение
правата на трето лице.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение предмета на
договора.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1). Да изпълни предмета на договора качествено и в договорения срок.
(2). При изпълнението на поръчката изпълнителят да извърши следното:
1. Доставка на всички описани стоки;
2. Товаро-разтоварни работи до обекта;
3. Изпитване/проба на уредите и инструктаж на персонала (ако е приложимо);
4. Сервиз и гаранционно обслужване (ако е приложимо).
(3). Да представи заедно с доставката:
1. Необходимите сертификати на територията на ЕС;
2. Гаранционни карти;
3. Инструкции за експлоатация;
4. Документи с пълно описание на техническите характеристики на български език,
предоставени му от производителя;
5. Други съпътстващи уредите документи (ако е приложимо).
(4). При поискване да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация
относно изпълнението на договора.
(5). При установени по несъответствия и/или недостатъци в доставката да поправи
работата
си
в
срок,
определен
от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
и
да
достави
обзавеждането/оборудването в уговореното количество и качество.
(6). Да докладва незабавно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани
случаи на нередности и пропуски. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с
дължимите лихви.
(7). Да допуска представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лица оторизирани от
Управляващия орган на ОПРР, сертифициращия орган, националните одитиращи органи,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна
палата и/или техни представители и външни одитори, националните контролни органи и
одитиращите органи от страните-донори при извършването на проверки посредством
проучване на документацията му или на място, свързани с изпълнението на Проекта и при
провеждането на пълен одит при необходимост. Тези проверки могат да се провеждат в срок
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до три години след приключването на Оперативната програма, както и до приключване на
евентуални административни, следствени или съдебни производства;
(8). Да запази всички доказателства, свързани с изпълнение на предмета на договора за
целите на последващ мониторинг, както и да съхранява свързаните с това документи, както
на хартиен, така и на електронен носител за период от 5 години след датата на приключване
и отчитане на проекта.
(9). Да изпълнява условията по договора с грижата на добър стопанин, при спазване на
изискванията за ефикасност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики
в съответната област.
(10). Да мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за
пълното и точно изпълнение на договора.
(11). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и
отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на
изпълнение на договора или като последица от него.
VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл. 8. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие, изразено в
двустранно подписан документ.
Чл. 9. При прекратяване по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените до момента на прекратяването разходи. Тези разходи се
установяват с подписан двустранен протокол.
Чл. 10. В случай на неизпълнение на поетите с договора задължения, той може да бъде
развален с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната.
VІІІ. ГАРАНЦИИ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ:
Чл. 11. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този договор,
неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден от стойността на забавеното
изпълнение, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността на забавеното изпълнение.
При достигане на максималния размер на неустойката, изправната страна има право да
прекрати договора едностранно с уведомление до другата страна.
(2) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните
по договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от
стойността на договора.
(3) При некачествено изпълнение на задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право и на неустойка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на изпълнената с
недостатъци част от договора.
(4) Доставеното обзавеждане се приема с приемо-предавателен протокол, подписан от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатиране на
несъответствие с определените в Техническата спецификация изисквания, същото следва да
бъде отстранено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, за негова сметка.
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Срокът за отстраняване на недостатъци по настоящата алинея не може да е по-дълъг от 5
календарни дни.
(5) В случай, че в срок до 1 месец след приемането на доставеното
обзавеждане/оборудване, се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при
първоначалния преглед, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за несъответствията в 3-дневен срок от узнаването или
откриването на същите, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за негова сметка в посочен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. от датата на писменото му уведомяване. Срокът за отстраняване на
недостатъци по настоящата алинея не може да е по-дълъг от 10 календарни дни.
(6) Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи
над уговорените размери на неустойките на общо основание.
Чл. 12. Приемане на доставката, установяване на несъответствия, гаранционен
срок:
(1). Приемане на доставката, установяване на несъответствия:
1. Възложителят приема изпълнението на поръчката като проверява и контролира
качеството и количеството на доставеното оборудване и обзавеждане, както и съответствието
му с посочените технически параметри - размери, материал, технически характеристики и
параметри, и др., съгласно настоящата спецификация, на място, при доставката в обекта. За
приемането на изпълнението, включително монтаж (когато е необходим такъв) се подписва
двустранен приемно - предавателен протокол.
2. При установяване на несъответствие в количество, качество и технически
характеристики / параметри на даден продукт, на място се съставя протокол за възникнал
спор, като несъответстващият артикул не се приема от Възложителя и се връща на
Изпълнителя за доставка на съответстващ.
3. В случай, че се установят повреди, счупвания, драскотини или нарушена цялост по
изделията, за тях на място се съставя протокол за възникнал спор, като несъответстващият
артикул не се приема от Възложителя и се връща на Изпълнителя.
4. След като Изпълнителят замени установено дефектни изделия с нови здрави и
съответстващи, доставката се смята за изпълнена и се съставя приемно - предавателен
протокол.
(2). Гаранционен срок: Гаранционният срок за доставеното оборудване е
_______________ месеца, и започва да тече от деня на приключване изпълнението на
монтажа на доставеното оборудване, установен с подписване на приемно-предавателен
протокол. Гаранционният срок се удостоверява с гаранционна карта, издадена от
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ на оборудването и предоставена на възложителя при предаването на
доставката.
VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ:
Чл. 13. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са
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изпратени по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната страна, по факс или
предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.
Чл. 14. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните,
а при липса на съгласие, те се отнасят за решаване от компетентния съд в Република
България.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки за избягване на
конфликт на интереси и уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството,
което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е
налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по Договора на
което и да е лице е компрометирано поради причини, свързани със семейството,
емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически
интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от
Регламент № 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет
на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г.
Чл. 16. Страните по договора се задължават да запазят поверителността на всички
поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок не помалко от пет години след приключване на проекта. При реализиране на своите правомощия
страните по договора спазват изискванията за защита на личните данни съобразно
разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и приложимото
национално законодателство. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по
никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор
в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната
система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; за пропускателния режим; контрола на достъп;
видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за
сигурност; разположение и контрол на информационните активи.
Чл. 17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите нормативни документи,
регламентиращи тази материя и действащи в момента.
Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____________________
/_______________/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____________________
/_______________/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____________________
/_______________/
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден в изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН
BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г,. за изпълнение на проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за
децата с увреждания и техните семейства в община Елена“

_____________________________________________________________________________________
СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: _____________________

/_______________/

Изготвил:
инж. Димитринка Иванова
Директор на дирекция „УТОС“ при ОЕ

Подписите в настоящия
документ са заличени,
на основание чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД!
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Драгомир Цанев
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инж. Христо Симеонов
Главен инженер - координатор на проект

Димка Петрова
Директор на дирекция „ОСД“ при ОЕ

Фатме Ходжева
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