ПУБЛИЧНА ПОКАНА
№ 1/ 21.11.2017г.
наименование: "Доставка на оборудване за реализацията на проект „Активни мерки за
заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ по
обособени позиции "
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Сдружение „Активно общество“
Пълен адрес: област Видин, община Видин
гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14
Град: Видин
Пощенски код: 3700
Лице/а за контакт: Радослав Георгиев
Телефон: 0894 23 22 54
Електронна поща: radoslav.georgiev.vd@gmail.com Факс: Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Допълнителна информация може да бъде получена на:
 Съгласно І.1)
 Друго: Приложение А.I
Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
могат да бъдат получени на:
Съгласно І.1)
 Друго: Приложение А.ІІ
Офертите трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно І.1)
Друго: Приложение А.ІІІ
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата процедура)

Строителство (СМР)



Доставки



Услуги
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Място на изпълнение
строителството (СМР):

на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
доставка:
гр.
Видин, услугата:
съгласно I.1 от настоящата
публична покана

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Доставката се възлага като част от
дейностите, който следва да се реализират в изпълнение на проект „Активни мерки за
заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active
employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на
проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vînju Mare, финансиран
по Програма за трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 2020“. Доставката включва доставка на офис оборудване (бюра за компютри, телефони,
принтер, проектор, факс, външна памет, флашки и други съгласно техническата
спецификация по обособена позиция № 1), офис обзавеждане (бюра, столове, заседателни
маси и други съгласно техническата спецификация по обособена позиция № 2) и доставка на
софтеур (софтуерни лицензирани програми като офис пакет, антивирусна програма, програма
за управление на проект и други съгласно техническата спецификцаия по обособена позиция
№ 3).
ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция 
за една или повече обособени позиции

Х

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
Обособена позиция № 1: Предметът на обособената позиция обхваща доставка на офис
оборудване, за изпълнение на дейностите по горепосоченият проект, съгласно
приложената таблица № 1:
Таблица № 1:
Брой

№

Вид оборудване

1.

Настолен компютър тип System Desktop PC или All
in One (или еквивалент): памет: минимум 4 GB,
екран: мин 18.5 инчов, процесор: минимум 4 ядрен

Максимална
стойност на
доставката в
лева без ДДС

4
3911.66
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2.

3.

4.
5.

Мобилен телефон: тип: smartphone, с touchscreen,
вътрешна памет: минимум 4 GB,четири-ядрен
процесор с честота: минимум 1.3 GHz
Многофункционално устройство (скенер, принтер,
копирна машина), с характеристики съгласно ред
№ 99 от List of Ceilings valid from 25.03.2015 –
15.10.2015
по
Програма
Трансгранично
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България 2014 - 2020“ (Приложение № 1 към
техническата спецификация)
Екран за стенно проектиране: 180 х 240 см
Проектор 3D, максимален размер на картината 300"

4

1017.03
1

1
1

4074.64
325.98

733.43
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Преносим компютър: характеристики: процесор:
минимум 4 ядрен, памет: минимум 8 GB, хардидск:
1 TB HDD, DVD устройство
Преносим компютър: характеристики: процесор:
минимум 4 ядрен, памет: минимум 8 GB, хардидск:
1 TB HDD, DVD устройство
Факс, с функция за копиране - формат A4, скорост
на предаване – максимум 8 сек / страница
с функция за копиране
Външна памет (харддиск), 2 TB
Флаш памет 16 Gb
Ретро Проектор за обучение с лампа мин 200 W
Многофункционално устройство (скенер, принтер,
копирна машина), с характеристики съгласно ред
№ 99 от List of Ceilings valid from 25.03.2015 –
15.10.2015
по
Програма
Трансграднично
сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България 2014 - 2020“ (Приложение № 1 към
техническата спецификация)

4
4563.60
3
3422.70
1

1
20
1
1

391.17
195.58
293.37
400.87

4074.64

Обособена позиция № 2: Предметът на обособената позиция обхваща доставка на офис
обзавеждане, за изпълнение на дейностите по горепосоченият проект, съгласно
приложената таблица № 2:
Таблица № 2:
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№

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Брой

Вид обзавеждане

Офис стол (тип мениджърски стол), въртящ се
стол, с колелца, с висока облегалка, височина:
над 110 см., широчина: над 50 см., екокожа
Офис бюро, с офис контейнер, с материал:
ПДЧ, минимални параметри на бюрото:
височина: 75 см., ширина: 110 см., дълбочина:
60 см., дебелина на плота: минимум 25 мм.
Заседателна маса, материал: ПДЧ, дебелина на
плота: минимум 25 мм., височина: дължина:
минимум 200 см, ширина: минимум 60 см.
Стол (посетителски), несгъваем
Рафт (архивен шкаф) структура изработена от
стомана/стоманен лист, размер: мин. 90 см. x
мин. 37 см., височина мин. 183 см.
Директорски стол, въртящ се стол, с колелца, с
висока облегалка, височина: над 110 см.,
широчина: над 50 см., екокожа
Офис бюро, с офис контейнер, с материал:
ПДЧ, минимални параметри на бюрото:
височина: 75 см., ширина: 110 см., дълбочина:
60 см., дебелина на плота: минимум 25 мм.
Заседателна маса, материал: ПДЧ, дебелина на
плота: минимум 25 мм., височина: дължина:
минимум 200 см, ширина: минимум 60 см.
Стол (посетителски), несгъваем
Рафт (архивен шкаф) структура изработена от
стомана/стоманен лист, размер: мин. 90 см. x
мин. 37 см., височина мин. 183 см.

Максимална
стойност на
доставката в
лева без ДДС

3
440.06
3
733.43
1
12

522.21
398.99

2
1173.50
8
265.99
8
1564.67
2
24

1044.42
797.97

6
3520.49

Обособена позиция № 3: Предметът на обособената позиция обхваща доставка на офис
оборудване, а именно софтуерни лицензирани програми, за изпълнение на дейностите
по горепосоченият проект, съгласно приложената таблица № 3:
Таблица № 3:
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Брой

№

Вид оборудване

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лиценз за Windows или еквивалент
Лиценз за Windows или еквивалент
Лиценз за Office пакет или еквивалент
Лиценз за Office пакет или еквивалент
Лиценз за антивирусна програма
Лиценз за антивирусна програма
Лиценз за финансово управление/лицез за
управление на проект/лиценз за
правен
софтуер/софтуер за база данни
Лиценз за софтуер за управление на проект

7.
8.

3
8
3
8
3
8
4

1

Максимална
стойност на
доставката в
лева без ДДС

938.80
2503.46
880.12
2346.99
88.01
234.70

1434.27
358.57

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо)
(в цифри) : 42 651.34
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
Избраният изпълнител дължи гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността
на договора. Паричната сума за гаранцията се внася по сметка на бенефициента, посочена в
договора за изпълнение. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията
се уреждат в договора за възлагане на поръчката. Договорът за изпълнение не се сключва
преди спечелилият участник да представи доказателство за внесената/учредена в полза на
Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат:
Начинът за плащане на цената по договора за изпълнение е подробно разписан в приложения
към настоящата покана - проекто-договор – в срок до 30 /тридесест/ дни от приемане на
доставката.
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ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да не 
Ако да, опишете ги:
Условията, начина и етапите за изпълнение на доставките са подробно разписани в
приложената към настоящата документация Техническа спецификация - съотв. приложение
№ В. Условията за изготвяне на офертата са описани в Техническата спецификация.
Описаните по-горе характеристики на предмета на доставката са минимално заложени
условия за качество, които следва да бъдат осигурени от всеки участник като условие за
неговото участие и класиране в процедурата на избор. За точните параметри на своето
предложение, участниците следва да попълнят образеца на обява за участие, в който да
посочат с конкретно описание, изражението на своето предложение за всяко от посочените от
възложителя изисквания за качество.
В образеца на оферта, участните следва да представят:
1. План за извършване на доставка, който да включва начин и ред на уведомяване на
Възложителя за извършване на доставката и ред за предаване на доставката.
2. План за управление на рискове, които да обхващат: риск от ненавременна доставка, риск от
погиване на оборудването(по об. п. № 1 и № 3)/обзавеждането (по об. П. № 2) по време на
доставката, риск от производствени повреди. За всеки един от рисковете, участникът следва
да опише очаквания ефект от всеки риск, последици от настъпване на всеки един риск,
описание на предложените мерки ще доведат до предотвратяване и справяне с посочените
рискове.
Всяка оферта (предложение), за да бъде допуснато до разглеждане и оценка в процедурата,
следва да бъде в рамките на посочената прогнозна стойност по обособени позиции, както и
максимална стойност на всяко едно от оборудването/обзавеждането.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус: Оферта може да подават всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
Изискуеми документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/БУЛСТАТ (в свободен текст), а когато е физическо
лице - копие от лична карта;
2. Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС 160/2016 г. във връзка с чл. 53 от
ЗУСЕСИФ - по образец - в случай, че участникът е обединение се попълва и
представя за всеки участник в него;
3. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие от документ,
от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със задължително
съдържание, както следва:
3.1. права и задължения на участниците в обединението;
3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
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3.4. уговорена солидарна отговорност на членовете в обединението;
4. Други документи (ако е приложимо)
4.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника
ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е:
2.2.1.) Основания за задължително отстраняване
Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат
или участник, когато:
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;
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;
3. 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 бенефициента и на кандидата или 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;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 –
305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7.
е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11)
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е приложимо):
НЕ СЕ ИЗСКВАТ
НЕПРИЛОЖИМО

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)
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Изискуеми документи и информация:
За всяка обособена позиция:
1.Списък на изпълнените доставки или
услуги, които са еднакви или сходни с
предмета на поръчката, през последните
3 години от датата на подаване на
офертата в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си, включително
стойностите, датите и получателите,
придружен от препоръки за добро
изпълнение.

Минимални изисквания:
1.
Кандидатът трябва да е изпълнил за
последните 3 (три) години (в зависимост от датата
на която е учреден или е започнал дейността си)
предхождащи датата на подаване на оферта, поне
2 (две) доставки със сходен предмет.
Забележка:
Под «Сходен предмети» се има предвид следното:
За обособена позиция № 1: офис оборудване,
изпълняващо същите или подобни функции, които
имат еднакви или близки характерни величини и
стойности, съобразно с предмета на обособената
позиция.
За обособена позиция № 2: офис обзавеждане,
изпълняващо същите или подобни функции, които
имат еднакви или близки характерни величини и
стойности, съобразно с предмета на обособената
позиция.
За обособена позиция № 3: софтуерни
лицензирани програми, изпълняващи същите или
подобни функции, които имат еднакви или близки
характерни величини и стойности, съобразно с
предмета на обособената позиция.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена

ниво на разходите

оптимално съотношение качество - цена 
 показатели, посочени в документацията
Показатели
Тежест
1. Цена
40 %
2. Предложен срок за доставка
40 %
3. Срок за реакция при отстраняване 20 %
на дефекти
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи
минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на
кандидатите.)
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ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Срок за подаване на офертите
До дата: 28/ 11 / 2017г.
Час: 17:00 часа
ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията
към нея:
1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2._______________________- (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)
ІV.2.3) Срок на валидност на офертите
3 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите
IV.2.4) Дата и място на отваряне на офертите: 29/11/2017г. от 10:00 часа
гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

СЪДЪРЖАТ

1. Оферта по образец – оригинал, с приложен План за извършване на доставка, който да
включва начин и ред на уведомяване на Възложителя за извършване на доставката и ред за
предаване на доставката и План за управление на рискове, които да обхващат: риск от
ненавременна доставка, риск от погиване на оборудването (за об. п. № 1 и №
3)/обзавеждането (за об. п. № 2) по време на доставката, риск от производствени повреди. За
всеки един от рисковете, участникът следва да опише очаквания ефект от всеки риск,
последици от настъпване на всеки един риск, описание на предложените мерки ще доведат
до предотвратяване и справяне с посочените рискове;
2. Декларация с посочване на ЕИК/Булстат (в свободен текст), а за физически лица копие от лична карта - декларация в оригинал, копието от лична карат - заверено от
участника;
3. Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС 160/2016 г. във връзка с чл. 53 от
ЗУСЕСИФ - по образец - в оригинал (в случай, че участникът е обединение, декларацията се
представя от всеки участник в обединението и/или негов представител);
4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители) - по образец;
5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
6. Списък на изпълнени доставки, сходни или еднакви с предмета на настоящата
процедура, изпълнени през последните три години
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РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:
1.
Образец на оферта - Приложение № 1
2.
Образец на декларация на кандидата – Приложение № 2
3.
Декларация за подизпълнители – Приложение № 3
4.
Списък на изпълнени доставки, сходни или еднакви с предмета на
настоящата процедура, изпълнени през последните три години,
придружен от препоръки за добро изпълнение – Приложение № 4.
5.
Техническа спецификация - Приложение В
6.
Методика за оценка и класиране на офертите - Приложение Г
7.
Проект на договор.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование: Сдружение „Активно общество“
Адрес: ул. „Княз Дондуков“ № 45
Град Видин
Пощенски код: Държава: България
3700
За контакти:
Телефон: +359 89 423 22 54
Лице/а за контакт: Радослав Георгиев
Електронна
поща: Факс :
radoslav.georgiev.vd@gmail.com
Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и
документацията за участие - спецификации и допълнителни документи
Официално наименование: Сдружение „Активно общество“
Адрес: ул. „Княз Дондуков“ № 45
Град Видин
Пощенски код: Държава: България
3700
За контакти:
Телефон: +359 89 423 22 54
Лице/а за контакт: Радослав Георгиев
Електронна
поща: Факс :
radoslav.georgiev.vd@gmail.com
Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.
Официално наименование: Сдружение „Активно общество“
Адрес: ул. „Княз Дондуков“ № 45

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на
Европейския съюз
www.interregrobg.eu

Град: Видин

Пощенски код: Държава: България
3700
Телефон: +359 89 423 22 54

За контакти: Радослав Георгиев
Лице/а за контакт:
Електронна
поща: Факс :
radoslav.georgiev.vd@gmail.com
Интернет адрес (URL):
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)
Обособена позиция № 1
Наименование: „Доставка на офис оборудване“
1) Кратко описание
Доставка на следното офис оборудване:
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вид оборудване
Настолен компютър тип System Desktop PC или All in One (или еквивалент): памет:
минимум 4 GB, екран: мин 18.5 инчов, процесор: минимум 4 ядрен
Мобилен телефон: тип: smartphone, с touchscreen, вътрешна памет: минимум 4 GB, четириядрен процесор с честота: минимум 1.3 GHz
Многофункционално устройство (скенер, принтер, копирна машина), с характеристики
съгласно ред № 99 от List of Ceilings valid from 25.03.2015 – 15.10.2015 по Програма
Трансграднично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“
(Приложение № 1 към техническата спецификация)
Екран за стенно проектиране: 180 х 240 см
Проектор 3D, максимален размер на картината - 300 "
Преносим компютър: характеристики: процесор: минимум 4 ядрен, памет: минимум 8 GB,
хардидск: 1 TB HDD, DVD устройство
Преносим компютър: характеристики: процесор: минимум 4 ядрен, памет: минимум 8 GB,
хардидск: 1 TB HDD, DVD устройство
Факс, с функция за копиране - формат A4, скорост на предаване – максимум 8 сек /
страница с функция за копиране
Външна памет (харддиск), 2 TB
Флаш памет 16 Gb
Ретро Проектор за обучение с лампа мин 200 W
Многофункционално устройство (скенер, принтер, копирна машина), с характеристики
съгласно ред № 99 от List of Ceilings valid from 25.03.2015 – 15.10.2015 по Програма
Трансграднично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“
(Приложение № 1 към техническата спецификация)
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2) Количество или обем
Брой
№

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Вид оборудване
Настолен компютър тип System Desktop PC или All
in One (или еквивалент): памет: минимум 4 GB,
екран: мин 18.5 инчов, процесор: минимум 4 ядрен
Мобилен телефон: тип: smartphone, с touchscreen,
минимум четири ядрен, вътрешна памет: минимум
4 GB, четири-ядрен процесор с честота: минимум
1.3 GHz
Многофункционално устройство (скенер, принтер,
копирна машина), с характеристики съгласно ред
№ 99 от List of Ceilings valid from 25.03.2015 –
15.10.2015 по Програма Трансграднично
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България 2014 - 2020“ (Приложение № 1 към
техническата спецификация)
Екран за стенно проектиране: 180 х 240 см
Проектор 3D, максимален размер на картината 300 "
Преносим компютър: характеристики: процесор:
минимум 4 ядрен, памет: минимум 8 GB, хардидск:
1 TB HDD, DVD устройство
Преносим компютър: характеристики: процесор:
минимум 4 ядрен, памет: минимум 8 GB, хардидск:
1 TB HDD, DVD устройство
Факс, с функция за копиране - формат A4, скорост
на предаване – максимум 8 сек / страница
с функция за копиране
Външна памет (харддиск), 2 TB
Флаш памет 16 Gb
Ретро Проектор за обучение с лампа мин 200 W
Многофункционално устройство (скенер, принтер,
копирна машина), с характеристики съгласно ред
№ 99 от List of Ceilings valid from 25.03.2015 –
15.10.2015 по Програма Трансграднично
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България 2014 - 2020“ (Приложение № 1 към
техническата спецификация)

Максимална
стойност на
доставката за
всички бройки в
лева без ДДС

4
3911.66
4

1017.03
1

1
1

4074.64
325.98
733.43

4
4563.60
3
3422.70
1

1
20
1
1

391.17
195.58
293.37
400.87

4074.64
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Прогнозна стойност на обособената позиция без ДДС: 23 404.67 лв.
3) Допълнителна информация
Съгласно техническата спецификация и изискванията на бенефициента.
Съгласно предназначението на доставката и изискванията на Възложителя, с настоящата
процедура следва да бъдат доставени посоченото в таблицата офис оборудване, съгласно
поставените технически изисквания и в посочения в таблицата брой. Офис оборудването
следва да отговаря на следните изисквания:
Нови, неупотребявани.
Техниката следва да бъде функционираща.
В образеца на оферта участниците следва да представят гаранционен срок за всяка една
от доставяните вещи.
В образеца на оферта участните следва да посочат специфичните характеристики на
доставяните вещи, в това число технически характеристики.
Оборудването следва да бъде доставено в състояние за директна употреба по
предназначение.
Оборудването следва да бъде доставено съгласно с инструкция за монтиране (ако е
приложимо) и употреба.
Описаните по-горе характеристики на предмета на доставката са минимално заложени
условия за качество, които следва да бъдат осигурени от всеки участник като условие за
неговото участие и класиране в процедурата на избор. За точните параметри на своето
предложение, участниците следва да попълнят образеца на обява за участие, в който да
посочат с конкретно описание, изражението на своето предложение за всяко от посочените
от възложителя изисквания за качество.
В образеца на оферта, участните следва да представят:
1. План за извършване на доставка, който да включва начин и ред на уведомяване на
Възложителя за извършване на доставката и ред за предаване на доставката.
2. План за управление на рискове, които да обхващат: риск от ненавременна доставка,
риск от погиване на оборудването по време на доставката, риск от производствени повреди.
За всеки един от рисковете, участникът следва да опише очаквания ефект от всеки риск,
последици от настъпване на всеки един риск, описание на предложените мерки ще доведат
до предотвратяване и справяне с посочените рискове.
Възложителят не допуска до оценяване оферти, които не отговарят на поставените
условия за съдържание, както не отговарят на изискванията на техническата спецификация.
Условията в спецификацията са задължителни и се превръщат в неразделна част от
сключения от избрания изпълнител договор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)
Обособена позиция № 2
Наименование: „Доставка на офис обзавеждане“
1) Кратко описание
Доставка на следното офис обзавеждане:
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Вид обзавеждане

Офис стол (тип мениджърски стол), въртящ се стол, с колелца, с висока
облегалка, височина: над 110 см., широчина: над 50 см., екокожа
Офис бюро, с офис контейнер, с материал: ПДЧ, минимални параметри на
бюрото: височина: 75 см., ширина: 110 см., дълбочина: 60 см., дебелина на
плота: минимум 25 мм.
Заседателна маса, материал: ПДЧ, дебелина на плота: минимум 25 мм.,
височина: дължина: минимум 200 см, ширина: минимум 60 см.
Стол (посетителски), несгъваем
Рафт (архивен шкаф) структура изработена от стомана/стоманен лист, размер:
мин. 90 см. x мин. 37 см., височина мин. 183 см.
Директорски стол, въртящ се стол, с колелца, с висока облегалка, височина:
над 110 см., широчина: над 50 см., екокожа
Офис бюро, с офис контейнер, с материал: ПДЧ, минимални параметри на
бюрото: височина: 75 см., ширина: 110 см., дълбочина: 60 см., дебелина на
плота: минимум 25 мм.
Заседателна маса, материал: ПДЧ, дебелина на плота: минимум 25 мм.,
височина: дължина: минимум 200 см, ширина: минимум 60 см.
Стол (посетителски), несгъваем
Рафт (архивен шкаф) структура изработена от стомана/стоманен лист, размер:
мин. 90 см. x мин. 37 см., височина мин. 183 см.

2) Количество или обем
Брой
№

1.
2.

Вид обзавеждане

Офис стол (тип мениджърски стол), въртящ се
стол, с колелца, с висока облегалка, височина:
над 110 см., широчина: над 50 см., екокожа
Офис бюро, с офис контейнер, с материал:

Максимална
стойност на
доставката за
всички бройки в
лева без ДДС

3
3

440.06
733.43
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

ПДЧ, минимални параметри на бюрото:
височина: 75 см., ширина: 110 см., дълбочина:
60 см., дебелина на плота: минимум 25 мм.
Заседателна маса, материал: ПДЧ, дебелина на
плота: минимум 25 мм., височина: дължина:
минимум 200 см, ширина: минимум 60 см.
Стол (посетителски), несгъваем
Рафт (архивен шкаф) структура изработена от
стомана/стоманен лист, размер: мин. 90 см. x
мин. 37 см., височина мин. 183 см.
Директорски стол, въртящ се стол, с колелца, с
висока облегалка, височина: над 110 см.,
широчина: над 50 см., екокожа
Офис бюро, с офис контейнер, с материал:
ПДЧ, минимални параметри на бюрото:
височина: 75 см., ширина: 110 см., дълбочина:
60 см., дебелина на плота: минимум 25 мм.
Заседателна маса, материал: ПДЧ, дебелина на
плота: минимум 25 мм., височина: дължина:
минимум 200 см, ширина: минимум 60 см.
Стол (посетителски), несгъваем
Рафт (архивен шкаф) структура изработена от
стомана/стоманен лист, размер: мин. 90 см. x
мин. 37 см., височина мин. 183 см.

1
12

522.21
398.99

2
1173.50
8
265.99
8
1564.67
2
24

1044.42
797.97

6
3520.49

Прогнозна стойност на обособената позиция без ДДС: 10 461.73 лв.
3) Допълнителна информация
Съгласно техническата спецификация и изискванията на бенефициента.
Съгласно предназначението на доставката и изискванията на Възложителя, с настоящата
процедура следва да бъдат доставено посоченото в таблицата офис обзавеждане, съгласно
поставените технически изисквания и в посочения в таблицата брой. Офис оборудването
следва да отговаря на следните изисквания:

1. Нови, неупотребявани.
2. В образеца на оферта участниците следва да посочат цвета на бюрата, цвета на
заседателните маси.
3. В образеца на оферта участниците следва да представят гаранционен срок за всяка
една от доставяните вещи.
4. В образеца на оферта участните следва да посочат специфичните характеристики на

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на
Европейския съюз
www.interregrobg.eu

доставяните вещи, в това число технически характеристики.

5. Обзавеждането следва да бъде доставено в състояние за директна употреба по

предназначение.
6. Обзавеждането следва да бъде доставено съгласно с инструкция за монтиране (ако е
приложимо) и употреба.
7. При доставянето на мебелите, същите следва да бъдат монтирани на посочени от
Възложителя места.
Описаните по-горе характеристики на предмета на доставката са минимално заложени
условия за качество, които следва да бъдат осигурени от всеки участник като условие за
неговото участие и класиране в процедурата на избор. За точните параметри на своето
предложение, участниците следва да попълнят образеца на обява за участие, в който да
посочат с конкретно описание, изражението на своето предложение за всяко от посочените
от възложителя изисквания за качество.
В образеца на оферта, участните следва да представят:
1. План за извършване на доставка, който да включва начин и ред на уведомяване на
Възложителя за извършване на доставката и ред за предаване на доставката.
2. План за управление на рискове, които да обхващат: риск от ненавременна доставка,
риск от погиване на обзавеждането по време на доставката, риск от производствени повреди.
За всеки един от рисковете, участникът следва да опише очаквания ефект от всеки риск,
последици от настъпване на всеки един риск, описание на предложените мерки ще доведат
до предотвратяване и справяне с посочените рискове.
Възложителят не допуска до оценяване оферти, които не отговарят на поставените
условия за съдържание, както не отговарят на изискванията на техническата спецификация.
Условията в а спецификацията са задължителни и се превръщат в неразделна част от
сключения от избрания изпълнител договор.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)
Обособена позиция № 3
Наименование: „Доставка на софтуер“
1) Кратко описание
Доставка на следното офис оборудване:
№
1.
2.

Вид оборудване

Лиценз за Windows или еквивалент
Лиценз за Windows или еквивалент
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лиценз за Office пакет или еквивалент
Лиценз за Office пакет или еквивалент
Лиценз за антивирусна програма
Лиценз за антивирусна програма
Лиценз за финансово управление/лицез за управление на проект/лиценз за правен
софтуер/софтуер за база данни
Лиценз за софтуер за управление на проект

2) Количество или обем
Брой
№

Вид оборудване

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лиценз за Windows или еквивалент
Лиценз за Windows или еквивалент
Лиценз за Office пакет или еквивалент
Лиценз за Office пакет или еквивалент
Лиценз за антивирусна програма
Лиценз за антивирусна програма
Лиценз за финансово управление/лицез за
управление на проект/лиценз за правен
софтуер/софтуер за база данни
Лиценз за софтуер за управление на проект

7.
8.

3
8
3
8
3
8
4

1

Максимална
стойност на
доставката за
всички бройки в
лева без ДДС

938.80
2503.46
880.12
2346.99
88.01
234.70

1434.27
358.57

Прогнозна стойност на обособената позиция без ДДС: 8784.92 лева
3) Допълнителна информация
Съгласно техническата спецификация и изискванията на бенефициента.
Съгласно предназначението на доставката и изискванията на Възложителя, с настоящата
процедура следва да бъдат доставени посоченото в таблицата офис оборудване/лицензирани
софтуерни програми, съгласно поставените технически изисквания и в посочения в
таблицата брой. Офис оборудването/лицензираните софтеурни програми следва да отговаря
на следните изисквания:
1)
Нови, неупотребявани.
2)
Софтуерите следва да бъдат лицензирани и да е налино съответното разрешение за
ползването на съответните програми.
3)
В образеца на оферта участниците следва да представят гаранционен срок за всяка

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на
Европейския съюз
www.interregrobg.eu

една от доставяните програми.
В образеца на оферта участните следва да посочат специфичните характеристики
на доставяните програми, в това число технически характеристики и параметри.
5)
Оборудването следва да бъде доставено в състояние за директна употреба по
предназначение.
6)
Оборудването следва да бъде доставено съгласно с инструкция за инсталиране и
прилагане (ако е приложимо) и употреба.
Описаните по-горе характеристики на предмета на доставката са минимално заложени
условия за качество, които следва да бъдат осигурени от всеки участник като условие за
неговото участие и класиране в процедурата на избор. За точните параметри на своето
предложение, участниците следва да попълнят образеца на обява за участие, в който да
посочат с конкретно описание, изражението на своето предложение за всяко от посочените
от възложителя изисквания за качество.
В образеца на оферта, участните следва да представят:
1. План за извършване на доставка, който да включва начин и ред на уведомяване на
Възложителя за извършване на доставката и ред за предаване на доставката.
2. План за управление на рискове, които да обхващат: риск от ненавременна доставка,
риск от погиване на оборудването по време на доставката, риск от производствени повреди.
За всеки един от рисковете, участникът следва да опише очаквания ефект от всеки риск,
последици от настъпване на всеки един риск, описание на предложените мерки ще доведат
до предотвратяване и справяне с посочените рискове.
4)

Възложителят не допуска до оценяване оферти, които не отговарят на поставените
условия за съдържание, както не отговарят на изискванията на техническата спецификация.
Условията в спецификацията са задължителни и се превръщат в неразделна част от
сключения от избрания изпълнител договор.
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