Приложение № 1.1.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за градска
художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Възложител: Община Елена.
2. Обща информация за проекта, по който ще се осъществяват доставките:
2.1. Възложител:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Представляващ,
длъжност:
Седалище и официален
адрес:

Община Елена
инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

Телефон и факс:

06151/6132, 06151/6510

Е-mail: и Web address:

obshtina@elena.bg, http://www.elena.bg

Лице за контакти:

Фатме Ходжева - главен експерт ОП

2.1. Кратка информация за проекта, в рамките на който се възлага договора:


Наименование на проекта: „Култура във вечността“ - код на проекта ROBG – 423.



Финансираща програма: Interreg V – A Румъния – България 2014-2020 г.
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Партньори:

- Община Елена - водещ партньор
- Община Меджидия, Румъния
Програма Интеррег V-A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския
Съюз (от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР). Целта на програмата е да
се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти.
Проект „Култура във вечността“ има за главна цел да съхрани, популяризира и развие
културата на партньорските общини и успешно да ги предаде на бъдещите поколения.
За постигането на горното, с акцент върху популяризирането на териториите, двата
партньора решиха вземайки предвид трансграничния подход, да покрият следното
предизвикателство:
Да се оцени и популяризира културното наследство на техните територии и по този
начин да се повиши туристическата привлекателност в трансграничния регион.
Да се подобри устойчивото използване на културното наследство и да се насърчи
културният туризъм между партньорите в региона на ТГС.
За постигане на гореописаното, партньорите структурираха следните дейности:
Възстановяване на паметника на културата - изгореното училище, превръщайки го в
туристическа атракция за изложба на ценната колекция от картини и икони в община
Елена;
Организиране на открито пространство за културен обмен в Община Елена;
Организиране на пленери, семинари и фестивал за популяризиране на културното
наследство на партньорите;
Създаване и популяризиране на интегрирани туристически продукти – туристически
пакети - с основен акцент върху културния и фестивалния туризъм;
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Създаване на иновативен и интерактивен механизъм за представяне и популяризиране
на културното наследство на общините - интернет базирана платформа (интегрирана
туристическа услуга);
Промоционални дейности.
Дейностите по проекта се вписват в приоритетна ос 2 на Програмата - Зелен регион,
специфична цел 2.1 - „Подобряване на устойчивото използване на природното
наследство и ресурси, и на културното наследство“.
Б. ДЕЙНОСТИ В ОБХВАТА НА ПРЕДМЕТА НА ВЪЗЛАГАНЕ:
№
по
ред
1

Наименование на оборудването /
обзавеждането, параметри
/характеристики на изделията
(минимални изисквания)
2

Максимална

Едини
ца

Количество

мярка

единична
цена в лева
без ДДС

Максимална
обща цена,
лв. без ДДС

3

4

5

6

бр.

4.00

250,00

1000,00

бр.

4.00

220,00

880,00

Обзавеждане - интериор

1

2

Доставка и монтаж на стандартен
размер компютърни бюра с контейнер
с 4 чекмеджета 150/80/80, ПДЧ , цвят
по избор, дебелина на корпуса мин.
18 мм, а на плота мин. 25 мм.
Доставка и монтаж офис стол с
ергономична седалка и облегалка,
регулиране височината на седящия,
механизъм за регулиране наклона на
облегалката и седалката с възможност
за заключване в няколко позиции,
еко-кожа, цвят - черен, подлакътници,
петлъчева основа, максимално тегло
на седящия поне 120 кг.
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3

4

Доставка и монтаж посетителски
столове без подлакътници с метална
конструкция на четири крака. Да са
конструирани за твърда настилка със
съответните приспособления срещу
надраскване. Дамаската да е високо
износоустойчива, негорима,
устойчива на светлина, цвят - черен.
Доставка и монтаж етажерки
160/40/160, ПДЧ, с 3 вертикални и 2
хоризонтални прегради, цвят по
избор, мин. 18 мм дебелина на
плоскостите

бр.

6.00

33,00

198,00

бр.

3.00

290,00

870,00

бр.

4.00

570,00

2280,00

бр.

4.00

180,00

720,00

бр.

2.00

220,00

440,00

бр.

1.00

450,00

450,00

бр.

6.00

1400,00

8400,00

бр.

10.00

500,00

5000,00

бр.

6.00

1400,00

8400,00

бр.

6.00

1000,00

6000,00

5

6
7
8

9

10

11

12

Доставка и монтаж архивни шкафове
- 91/37/183 - стоманен лист
Доставка и монтаж архивни шкафове
размери 88/40/88 - стоманена
ламарина
Щендери за брошури - преносими 4
стойки А4
Класическо информационно табло
PVC 12 джоба
Доставка и монтаж шкаф витринен с
осветление за излагане на експонати,
размери 120х60 Н=230 см, ЛПДЧ,
цвят по избор
Доставка и монтаж шкаф витринен с
осветление за експонати 66х66 Н=105
см, ЛПДЧ, цвят по избор
Доставка и монтаж шкаф ъглов
музейна витрина 150х80 Н=230 см,
ЛПДЧ, цвят по избор
Доставка и монтаж на подвижна
система за окачване на картини,
релси - алуминиева лайсна с дължина
200см, 30 м на система
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13
14
15
16
17

Сгъваем статив: височина мин. 170 см
и макс. до 180 см, обхват на
картината 20 см. - 110 см. височина
Манекен дама - пластмаса - бял
гланц, стъклена стойка
Манекен дете - пластмаса - бял гланц,
стъклена стойка
Манекен мъж - пластмаса - бял гланц,
стъклена стойка
Доставка и монтаж конферентни
столове със сгъваема масичка, цвят
по избор

18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

Доставка и монтаж маса 180/90/74
Доставка и монтаж работна маса,
подходяща за дейности по
реставрация (метална, с колелца)
Доставка на метални столове,
подходящи за масите за реставрация
Доставка и монтаж стелаж ПДЧ
500/60/200
Доставка и монтаж стелаж ПДЧ
400/60/200
Доставка и монтаж стелаж ПДЧ
540/120/200
Кубове за аранжиране на експонати дървени - 0.70/0.70/0.70
Кубове за аранжиране на експонати дървени - 1.50/0.50/0.30
Доставка и монтаж билборд
• Двустранна информация;
• Материал - ПВЦ или др. твърд
материал, устойчив на атмосферни
влияния (без метал);
• Минимум 4 отвора за монтиране;
• Размери - минимум 200 х 150 см.;
• Метална носеща конструкция с два
стълба
Доставка и монтаж стелаж ПДЧ
535/120/200

бр.

10.00

50,00

500,00

бр.

15.00

270,00

4050,00

бр.

3.00

115,00

345,00

бр.

5.00

300,00

1500,00

бр.

30.00

100,00

3000,00

бр.

1.00

300,00

300,00

бр.

2.00

500,00

1000,00

бр.

2.00

100,00

200,00

бр.

4.00

450,00

1800,00

бр.

2.00

360,00

720,00

бр.

6.00

970,00

5820,00

бр.

10.00

70,00

700,00

бр.

5.00

100,00

500,00

бр.

1.00

2000,00

2000,00

бр.

1.00

950,00

950,00
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28

Доставка и монтаж стелаж ПДЧ
380/120/200

бр.

1.00

684,00

684,00

Обща стойност без ДДС:

58 700,00

Поръчката ще бъде с отложено изпълнение като доставките ще бъдат извършени след
осъществяване на строителството на сградата и нейното предаване от строителя на
Възложителя. Крайният срок за изпълнение на строителството е 31.03.2021 г. За
доставката на оборудване и обзавеждане в проекта са предвидени два месеца, за които
да бъдат извършени дейностите в обхвата на поръчката. Избраният за изпълнител
следва при доставката да монтира доставеното в съответните помещения, както и да
участва заедно с представител на Възложителя в проверка на функционалността на
електроуредите. Доставката на обзавеждането и оборудването се удостоверява с
приемо-предавателен протокол.
С оглед на факта, че доставката е отложена, ако предложен артикул не е наличен към
момента на изпълнението то изпълнителя се задължава да предостави артикул с
еквивалентни или по-добри характеристики на същата цена.
Предложеното

обзавеждане

и

оборудване

следва

да

има

сходни

визуални

характеристики и стил.
Вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца след доставката се заменят
с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули се доставят със
еквивалентни или по-добри характеристики.
Оборудването, което следва да бъде доставено в резултат на изпълнение на
обществената поръчка следва да бъде ново и неупотребявано, да отговаря на
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европейските стандарти за качество или еквивалент, да осигуряват нормална и
безпроблемна експлоатация за периода на ползване.
Качеството на предлаганото оборудване следва да бъде доказано със сертификат,
декларации или други документи (доказващи качеството), издадени от производителя.
Важно!
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или
еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са
посочени стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения,
както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип,
произход или производство.
Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска
марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50,
ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим
документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на
изискванията, определени в техническата спецификация.
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.
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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.
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
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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:
Забележка: Гаранционният срок на стоките, предмет на доставката по обособена
позиция № 1 се предлага в месеци и не може да бъде по-кратък от 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.
Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник се задължава в
момента на доставката да предаде на възложителя следните документи: гаранционна
карти, инструкция на български език за експлоатация и безопасност при употреба.
5. Срок за изпълнение:
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Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 30
(тридесет) календарни дни и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни.
Срокът започва да тече, считано от датата на получаване на заявка от възложителя по
договора по съответната обособена позиция до датата на подписване на окончателен
приемо-предавателен протокол за предаване на доставените стоки.
Забележка: Участниците, които предложат срок за изпълнение по-кратък от
определения минимален, съответно по-дълъг от определения максимален срок по
съответната обособена позиция или в различна мерна единица от изискуемата, ще
бъдат отстранени от участие в настоящата обществена поръчка.
Изисквания за качество
Избраният изпълнител трябва да спазва правилата и процедурите, записани в:
1. Договор за предоставяне на БФП № 100721/05.09.2018 г., по програма “INTERREG
V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г., по проект „Култура във вечността“ Код на
проекта ROBG – 423.
2. Visual Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme.
3. Условията и изискванията на програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA
2014-2020 г.“
4. Наръчник за изпълнение на проекти по програма “INTERREG V-A ROMANIABULGARIA 2014-2020 г.“, както и приложимото национално и европейско
законодателство.

Проект „Култура във вечността“ - Код на проекта ROBG – 423

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България

Община Елена
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на
Европейския съюз.

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България

