Приложение В
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
в процедура с публична покана
съгласно разпоредбите на Постановление № 160 / 01.07.2016г. за възлагане на поръчка с
предмет: "Доставка на оборудване за реализацията на проект „Активни мерки за
заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин - Видин“ по
обособени позиции"
Обособена позиция № 1 „Доставка на офис оборудване“
Цели на процедурата: с настоящата процедура с публична покана, провеждана по реда на
Постановление № 160/01.07.2016г., следва да бъде избран изпълнител на доставка, с
параметрите описани по-долу. 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“.
Очаквани резултати: избран изпълнител за доставка на предмета на процедурата по
обособени позиции и изпълнение на дейности от 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“, с което ще
бъдат реализирани целите на Програмата за трансграничносътрудничество.
Прогнозна стойност: за възлагане на настоящата доставка, Възложителят разполага с
максимален финансов ресурс по обособената позиция:
Обособена позиция № 1: 23 404.67 (двадесет и три хиляди четиристотин и четири лева и
шестдесет и седем ст.) лева без ДДС. Посочената прозгонзна стойност представлява
максимален финансов ресурс на Възложителя и максимална стойност на договора. В таблица
№ 1 е посочен максималният финансов ресурс без ДДС на Възложителя за всеки вид
оборудване по обособената позиция.
Общ размер на прогнозната стойност на публичната покана: 42 651.34 (четиридесет и две
хиляди шестстотин петдесет и един лева и тридесет и четири ст.) лева без ДДС. Всяко
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.
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Описание предмета на доставката:
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
Мобилен телефон: тип: smartphone, с touchscreen,
четири ядрен, вътрешна памет: минимум 4 GB,
честота на процесора: минимум 1.3 GHz

2.

3.

4.
5.

Максимална
стойност на
доставката за
всички бройки в
лева без ДДС

4
3911.66
4

1017.03

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 "

1

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

4

1
1

4074.64
325.98

733.43
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

4563.60
3
3422.70
1

1
20
1
1

391.17
195.58
293.37
400.87

4074.64
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сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България 2014 - 2020“ (Приложение № 1 към
техническата спецификация)

Съгласно предназначението на доставката и изискванията на Възложителя, с настоящата
процедура следва да бъдат доставени посоченото в таблица № 1 офис оборудване, съгласно
поставените технически изисквания и в посочения в таблицата брой. Офис оборудването
следва да отговаря на следните изисквания:
1. Нови, неупотребявани.
2. Техниката следва да бъде функционираща.
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
доставяните вещи, в това число технически характеристики.
5. Оборудването следва да бъде доставено в състояние за директна употреба по
предназначение.
6. 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 настоящата спецификация са задължителни и се превръщат в неразделна
част от сключения от избрания изпълнител договор.
Приложение № 1: List of Ceilings valid from 25.03.2015 – 15.10.2015 по Програма
Трансграднично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“
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Обособена позиция № 2 „Доставка на офис обзавеждане“
Цели на процедурата: с настоящата процедура с публична покана, провеждана по реда на
Постановление № 160/01.07.2016г., следва да бъде избран изпълнител на доставка, с
параметрите описани по-долу. 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“.
Очаквани резултати: избран изпълнител за доставка на предмета на процедурата по
обособени позиции и изпълнение на дейности от 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“, с което ще
бъдат реализирани целите на Програмата за трансграничносътрудничество.
Прогнозна стойност: за възлагане на настоящата доставка, Възложителят разполага с
максимален финансов ресурс по обособената позиция:
Обособена позиция № 2: 10 461.73 (десет хиляди четиристотин шестдесет и един лева и
седемдесет и три ст.) лева без ДДДС. Посочената прозгнозна стойност представлява
максимален финансов ресурс на Възложителя и максимална стойност на договора. В таблица
№ 2 е посочен максималният финансов ресурс на Възложителя за всеки вид обзавеждане по
обособената позиция.
Общ размер на прогнозната стойност на публичната покана: 42 651.34 (четиридесет и две
хиляди шестстотин петдесет и един лева и тридесет и четири ст.) лева без ДДС. Всяко
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 на максималния
финансов резрус за всяко едно от обзавеждане.
Описание предмета на доставката:
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:
№

Брой

Вид обзавеждане

Максимална
стойност на
доставката за
всички бройки в
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лева без ДДС

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

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.

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

Съгласно предназначението на доставката и изискванията на Възложителя, с настоящата
процедура следва да бъдат доставено посоченото в таблица № 2 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
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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 настоящата спецификация са задължителни и се превръщат в неразделна
част от сключения от избрания изпълнител договор.
Обособена позиция № 3 „Доставка на софтуер“
Цели на процедурата: с настоящата процедура с публична покана, провеждана по реда на
Постановление № 160/01.07.2016г., следва да бъде избран изпълнител на доставка, с
параметрите описани по-долу. 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“.
Очаквани резултати: избран изпълнител за доставка на предмета на процедурата по
обособени позиции и изпълнение на дейности от проект „Активни мерки за заетост в района
на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active employment measures
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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“, с което ще
бъдат реализирани целите на Програмата за трансграничносътрудничество.
Прогнозна стойност: за възлагане на настоящата доставка, Възложителят разполага с
максимален финансов ресурс по обособената позиция:
Обособена позиция № 3: 8784.92 (осем хиляди седемстотин осемдесет и четири лева и
деветдесет и две ст.) лева без ДДС. Посочената прозгнозна стойност представлява
максимален финансов ресурс на Възложителя и максимална стойност на договора. В таблица
№ 3 е посочен максималният финансов ресурс на Възложителя за всеки вид оборудване по
обособената позиция.
Общ размер на прогнозната стойност на публичната покана: 42 651.34 (четиридесет и две
хиляди шестстотин петдесет и един лева и тридесет и четири ст.) лева без ДДС. Всяко
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.
Описание предмета на доставката:
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:
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

Съгласно предназначението на доставката и изискванията на Възложителя, с настоящата
процедура следва да бъдат доставени посоченото в таблица № 3 офис

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

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 налично съответното разрешение за
ползването на съответните програми.
3. В образеца на оферта участниците следва да представят гаранционен срок за всяка
една от доставяните програми.
4. 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.
Възложителят не допуска до оценяване оферти, които не отговарят на поставените
условия за съдържание, както не отговарят на изискванията на техническата спецификация.
Условията в настоящата спецификация са задължителни и се превръщат в неразделна
част от сключения от избрания изпълнител договор.
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