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Д-Р РОСЕН ГАЦИН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1926”
ГР.БЕЛОСЛАВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка, с предмет: „Доставка на
техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в
изпълнение на проект „Модернизация на материално
– техническата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр.
Белослав“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.” по три обособени позиции:
 Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на
сценична осветителна техника и осветителни тела”.
 Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на
климатична техника за отопление и охлаждане”.
 Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на
компютърни конфигурации, озвучителна и друга
техника”
2018 г.
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РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕКСТОВЕ И СЪКРАЩЕНИЯ В
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
„Договор” означава подписания между страните договор, настоящите условия,
спецификацията, чертежите, таблиците и допълнителните документи (ако има такива), които са
изброени в договора.
„Страна” означава Възложителят или Изпълнителят, както изисква контекста на договора.
„Възложител” означава лицето, именувано възложител в данните за договора, и законните
правоприемници на това лице.
„Изпълнител” означава лицето (лицата), именувано (именувани) като изпълнител по договора и
законните му правоприемници.
„Представител на Изпълнителя” означава лицето, посочено от Изпълнителя в договора или
назначено от Изпълнителя, което действа от името на изпълнителя.
„Подизпълнител” означава всяко лице, посочено в договора като подизпълнител или всяко
лице назначено за подизпълнител за част от работите; както и законните правоприемници на
всяко от тези лица.
„Ден” означава календарен ден, а „година” означава 365 дни.
„Закони” означава цялото национално (или държавно) законодателство, законодателни актове,
разпоредби и други закони и правилници и подзаконови актове на всяка законно установена
обществена власт,
АОП - Агенция по обществени поръчки.
ЗОИ - Закон за обществените поръчки.
ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки.
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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1.
Възложител
Възложител на публичното състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана
по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Д-Р РОСЕН ГАЦИН - председател на ЧН
на НЧ „Съзнание – 1926 г.”, с административен адрес: гр.Белослав, ул. "Св.св.Кирил и
Методий” № 7, тел: 05112 3567 ; факс: 05112 2214 ; e-mail: saznanie1926@gmail.com
Интернет адрес: http://beloslav.org/subsection-160-nch_syznanie___1926.html
Правно основание за провеждане на процедурата: Възложитеят обявява настоящата
процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл,
20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящата
Документация за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на Договора за
функциониране на Европейския съюз, както и на произтичащите от него принципи на
равнопоставеност
и
недопускане
на
дискриминация,
свободна
конкуренция,
пропорционалност, публичност и прозрачност, което от своя страна дава възможности за
участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.
1.2. Обект и предмет на обществената поръчка
1.3.1, Обект на обществената поръчка е доставка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
Предметът на настоящата процедура е: „Доставка на техника и оборудване за НЧ
„Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално – техническата
база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.” по три обособени позиции:
 Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и
осветителни тела”.
 Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и
охлаждане”.
 Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации,
озвучителна и друга техника”
1.3. Описание предмета на поръчката
Проектът „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ по Договор № 03/07/2/0/00349 от
12.09.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е
насочен към постигане на основните цели и приоритети на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“.
Народно читалище «Съзнание – 1926 г.» се намира в гр. Белослав Община Белослав С
реализирането на настоящия проект се цели разрешаването на един сериозен, за читалището,
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проблем по отношение на ремонтиране, възстановяване и модернизация на сградата на НЧ
„Съзнание – 1926 г.“, гр. Белослав. Към настоящият момент, въпреки лошите условия, сградата
се използва по своето предназначение поради невъзможност да се осигури необходимата
инвестиция за привеждане на сградата в по-добри условия. Този факт съответно рефлектира и
върху социалната и културна среда и бит на местното население, което изпитва драстична липса
от културен и социален живот, вземайки в предвид и значителната отдалеченост на селището от
развита градска среда.
Част от приоритетите на Народно читалище „Съзнание - 1926 г.“ – гр. Белослав са
свързани в сферата на подобряване на цялостният жизнен стандарт на населението, подкрепа за
развитието на децата, подрастващите и младежите и осигуряване на условия за наличие на
спокоен, но активен в социално отношение живот на възрастното население, и създаване на
адекватна с времето в което живеем среда в условията на динамичност и конкурентност, за изява
на творчески потенциал на хора от различни възрасти , които да се чувстват добре на мястото
където са родени , отраснали и живеят и да не им се налага поради определени липси и нужди за
изява и задоволяване на определени потребности, да търсят друга среда в териториално
отношение и в емоционален план.
Чрез реализирането на дейностите по настоящото проектното предложение:
„Модернизация на материално-техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане
на НЧ”Съзнание-1926г.”- гр.Белослав”, съответстват на приоритетите на Общинския план за
развитие на Община Белослав за периода 2014-2020 година, а именно Стратегическа цел 2
„Подобряване качеството на живот чрез увеличаване на заетостта и доходите на населението,
социалното включване и оптимизиране на системите на здравеопазването, образованието,
културата, спорта и публичните услуги.” Приоритет 2.6.” Развитие на културата и създаване на
условия за разширяване на достъпа на гражданите до изкуство и култура“:
 Специфична цел 1: „Подобряване на наличната и създаване на нова материална база за
културни дейности“;
 Специфична цел 2: „Стимулиране развитието на любителското изкуство“;
 Специфична цел 3: „Подкрепа на читалищата за развитието им като духовни центрове за
култура и изкуство“.
В стратегически план това проектно предложение допълва цялостната политика на
Общината по обновяване, реновиране, модернизиране и реконструкции на съществуващият
общински сграден фонд, за запазване, съхранение и развитие, както на инфраструктурата , като
цялостен елемент на желание за една развиваща се малка Община, така и за запазване на
човешкият фактор, като основа даваща ни еволюционен растеж, постижимост на резултати,
благоденствие и развиване на малките селски райони, спиране на имиграционните процеси, като
по този начин се стремим да бъдем в унисон с общата политика на Република България.
Ефектът, който се очаква да бъде постигнат, чрез инвестиране в този важен проект за
Община Белослав е пряко свързан и с демографските особености и тези на безработица, поставя
централно място в разрешаване на проблемите на жителите на територията на Община Белослав,
ще реши комплексни проблеми, стоящи пред населението и управлението на Общината
едновременно, което е и част от Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г ., Закона за
народните читалища, както и в съответствие с изискванията на ЗЕВИ в всички сгради общинска
собственост, устойчивост на инвестираните средства от Европейски програми, по проекти
свързани със запазване на културният бит и творчество чрез организиране на събори и фестивали
с участие на всички читалищни самодейци на територията на общината, както и проекти свързани
с интеграция на ромите.
Чрез подобряване на условията в предложеният обект ще се помогне за развитието на
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културно-развлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите
условия на материално-техническата база и възпрепятстват вече утвърдените и
нововъзникналите обществени инициативи. Целите на проектното предложение са
концентрирани върху утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като
емблема на българската държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на
територията на община Белослав и увеличавайки по този начин възможностите на местното
население за по-качествена и пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.
Целевите групи, към които е насочено проектното предложение включват:
Народно Читалище «Съзнание – 1926 г.» се посещава от около 200 души на месец. Постоянно
пребиваващите хора на ден са прибилизително 50.
Основните дейности на читалището е свързано с библиотечното дело, развиване на
любителското художествено творчество, съхранение и доразширяване на школите и клубове по
интереси, културни дейности – работа с всички възрастови и социални слоеве от населението –
концерти, чествания, детски и младежки дейности.
Организират се изложби във връзка с празници и чествания, конкурси и изложби. Изнасят
се концерти, чествания, детски и младежки дейности.
Чрез подобряване на условията в предложеният обект ще се помогне за развитието на
културно-развлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите
условия на материално-техническата база и възпрепятстват вече утвърдените и
нововъзникналите обществени инициативи. Целите на проектното предложение са
концентрирани върху утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като
емблема на българската държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на
територията на община Белослав и увеличавайки по този начин възможностите на местното
население за по-качествена и пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка цели са да се
допринесе за подобряване качеството на живот. От една страна, прилагането на планираните
енергоефективни мерки в сграда със социално-културна насоченост (сградата на читалището)
позволява оптимизирането на разходите за отопление и охлаждане на обекта и съответно,
пренасочването на спестения финансов ресурс към други сфери от значение за икономическото и
социално благосъстояние на община Белослав и местното население. Спомага за повишаване
качеството на работната среда на персонала на читалището, и ползвателите до предлаганите
услуги. От друга страна, се допринася за намаляване на замърсяването на жизнената среда с
вредни парникови емисии и се оптимизира ползването на енергия. По този начин се постига
обвързване на целите за запазване на естествения баланс в околната среда с целите за постигане
на икономическо и социално развитие, което е в основата на осигуряването на устойчиво
развитие. Всичко това, от своя страна, спомага за устойчиво сближаване на равнището на
икономическо и социално-културно развитие на община Белослав.
С реализирането на настоящия проект ще бъдат реализирани следните ефекти:
 икономически – икономии в бюджета и възможност за пренасочването на тези средства
 повишаване качеството на предлаганите услуги - С реализацията на мерките за
енергийната ефективност ще се подобрят културно-социалните услуги, предимно в
подобряване комфорта, качеството на отоплението в читалището;
 Допълнителни ефекти - Основни допълнителни ефекти след прилагане на мерките за
енергийна ефективност ще бъдат изразени в:

увеличаване посещаемостта сред жителите, вследствие на подобрения комфорт в
сградата;
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спестяване на средства за енергия и насочването им за други мероприятия.

1.4. Обособени позиции - Да
Обществената поръчка е с три обособени позиции по смисъла на ЗОП.
1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите
Не се предвижда възможност участниците да представят варианти в офертата.
1.6. Място и срок за изпълнение на обществената поръчка.
1.7.1.Място на изпълнение
Мястото за изпълнение на поръчката- Народно Читалище «Съзнание – 1926 г.»гр.Белослав, ул. "Св.св.Кирил и Методий” № 7
1.7.2.Срок на изпълнение
Началната дата за изпълнение на обществената поръчка е от датата на сключване на
договора до -със срок на действие 12 (дванадесет) месеца.
Разходи за поръчката
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции спрямо Възложителя, за
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от
резултата или самото провеждане на процедурата.
1.7. Стойност на поръчката. Мотиви за избор на процедурата.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 194 876,85 лева/ без вкл.
ДДС.
№

ПРЕДМЕТ

1. „Доставка и монтаж на сценична осветителна
техника и осветителни тела”
2. „Доставка и монтаж на климатична техника за
отопление и охлаждане”
3. „Доставка и инсталиране на компютърни
конфигурации, озвучителна и друга техника”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
20 595,00 лева
67 403,85 лева
106 878,00 лева

Формираната стойност на обществената поръчка е определяща за съответния ред за
възлагане на определения вид процедура.
Въз основа на гореизложеното, възлагането на услугата по тази поръчка се извършва по
реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП – публично състезание. С
цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за
Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения
вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, като създаде
равни условия и прозрачност при участие в процедурата, равнопоставеност и недопускане на
дискриминация, свободна конкуренция и пропорционалност.
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1.8. Финансиране на поръчката.
Поръчката се финансира по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за безвъзмездна
финансова помощ
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
1.9. Условия и начин на плащане
Разплащането ще се извърши съобразно условията, визирани в проекта на договор,
неразделна част от документацията за участие.
Предвижда се окончателно плащане, след извършване на всяка доставка, платимо в срок
до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на последния приемо – предавателен
протокол, удостоверяващ извършване на доставка по договора.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител (ако има такъв), може
да бъде предадена като отделен обект на Възложителя, последния заплаща възнаграждение за
тази част на подизпълнителя, при спазване реда и условията на чл. 66, ал. 5, ал. 6 и ал, 7 от ЗОП.
1.10. Изчисляване на срокове
При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или
събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието, а когато последният ден
от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.
Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид
при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.
Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е
изрично указано при посочването на съответния срок.
1.11. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти.
Срокът на валидност на офертите в настоящата обществена поръчка е 6 месеца (шест
месеца), считано от крайния срок за получаване на офертите.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите
до сключване на договор.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1.Общи изисквания
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на
държавата, в която то е установено.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за възлагане
на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферта за участие и да сключва
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В случай, че участникът
е клон на чуждестранно лице и за участието си в обществената поръчка се позовава на ресурсите
на търговеца, трябва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на
разположение тези ресурси.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи
само една оферта.
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Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелна 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.
2.1.1.Обединения
Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице се представя нотариално заверен до говор/спогодба/споразумение, от който да е
видно правното основание за създаване на обединението. Актът за създаване на обединение за
участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в оригинал или е
нотариално заверено копие, като в него задължително се съдържа най-малко следната
информация във връзка с настоящата обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
4. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно
приложимото законодателство;
5. определяне и посочване на партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която
обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
2.1.2. Подизпълнители
Участниците посочват в заявлението за участие подизпълнителите и дела от поръчката,
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай 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
свързани с критериите за подбор и основанията за отстраняване.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
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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 предходния абзац.
КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ПОСОЧИЛ., ЧЕ ЩЕ ПОЛЗВА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВСЕКИ
ОТ ТЯХ СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТДЕЛЕН ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП).
2.1.3.Използване капацитета на трети лица
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическите изисквания, техническите способности и професионалната компетентност.
Когато 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 участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване
на условията по чл. 65, ал. 2 - 4 от ЗОП.
ЗА ВСЕКИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СУБЕКТИ- ТРЕТИ ЛИЦА, ЧИИТО КАПАЦИТЕТ ЩЕ БЪДЕ
ИЗПОЛЗВАН СЕ ПРЕДСТАВЯ НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕН И ПОДПИСАН ОТ ТЯХ ЕЕДОП, В
КОЙТО СЕ ПОСОЧВА ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ А, Б, В и Г ОТ
ЧАСТ III НА ЕЕДОП.
ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УЧАСТНИКА, СЕ ПОСОЧВА ЧРЕЗ
ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТ 11: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР НА ЕЕДОП.
2.2. Изисквания по отношение на личното състояние на участниците
А) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, когато:
 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;
 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;
 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 участника, или аналогични
задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е
влязъл в сила;
 е установено, че;
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
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основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл.
228, ал. 3, 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;
-

 е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Забележки:
* Основанията по чл. 54, ал. 1, т, 1, 2 и 7 от ЗОП 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. Когато
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица
подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или
при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за
някои от лицата.
** чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато:
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече
от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова
година.
Посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и когато участник в
процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е
налице някое от основанията за отстраняване.
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване
на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
ЛИПСАТА ИЛИ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, СВЪРЗАНИ С
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗОП СЕ ПОСОЧВАТ ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТ
III: „ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ НА ЕЕДОП.
2.2.1. Мерки за доказване на надежност.
Участник, за когото са налице накои от основанията 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:
- 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 Iобстоятелство посочено в чл.
56, ал, 1, т. 1 от ЗОП/;
- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение
/обстоятелство посочено в чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП/;
- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
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организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения /обстоятелство посочено в чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП/.
-

е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на
труда.

ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СЕ ОПИСВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ НА ЧАСТ III:
„ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ НА ЕЕДОП.
КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА
НАДЕЖДНОСТТА НА УЧАСТНИКА СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията
са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с
погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения
или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност,
Възложителят не го отстранява от процедурата.
Б) Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство:
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
В случай че е регистриран или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, участникът следва да попада в изключението на чл. 4 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици. При приложимост на последната хипотеза, участникът следва да посочи
конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и да посочи
вписването в търговския регистър, извършено по реда на чл. 6 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Отчитайки горното, в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП, участникът следва да
декларира следните обстоятелства:
1. Представляваното от мен дружество е/не е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, а именно:..................................................
2. Представляваното от мен дружество е/не е контролирано лице от лице, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ..............................
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т ......................
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция е
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преференциален данъчен режим, или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал.5 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен pежим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал.
2 от Заключителните разпоредби на същия закон..
ЛИПСАТА ИЛИ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, СВЪРЗАНИ С
НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЕ ДЕКЛАРИРАТ В ЧАСТ III, БУКВА „Г,, : „ДРУГИ
ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В
НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА “ НА ЕЕДОП.
В) Други основания за отстраняване от участие
Съгласно чл. 107 от ЗОП, освен на основанията по чл. 54 от ЗОП, Възложителят
отстранява от процедурата:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;
4. участници, които са свързани лица.
2.3. Критерии за подбор:
А) Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние:
Минимално изискване
Документ, с който се доказва
1. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние:
Възложителят не поставя изисквания към
финансовото и икономическото състояние
на участниците.
- Минимални изисквания към техническите и професионални способности
Минимално изискване
1.Участниците следва да са изпълнили
доставки, с предмет и обем, идентични или
сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка
най-много
за
последните три години, считано от датата
на подаване на офертата.
Като сходни с предмета и обема на
настоящата обществена поръчка за
Обособени позиции №1, възложителят
приема изпълнението на дейности по
доставка на минимум 3 броя театрални

Документ, с който се доказва
При подаване на офертата, на основание чл.67,
ал.1 ЗОП, участникът попълва поле 1б) от
раздел
В: Технически и професионални
способности в Част IV: „Критерии за подбор“
ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена
поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител: – Списък на
доставките, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка, с посочване
на стойностите, датите и получателите, заедно с
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прожектори и 100 броя осветителни
тела.
- Като сходни с предмета и обема на
настоящата обществена поръчка за
Обособена позиция № 2, възложителят
приема изпълнението на дейности по
доставка и монтаж на минимум 21 броя
климатици.
- Като сходни с предмета и обема на
настоящата обществена поръчка за
Обособена позиция № 3, възложителят
приема изпълнението на дейности по
доставка на минимум 5 броя компютри и
9 броя озвучителна техника.
Забележка: „изпълнена” е тази дейност,
която е извършена в рамките на заложения
от възложителя период, независимо от
датата на възлагането й.
В случай, че участникът предвижда
участието
на
подизпълнители,
изискванията по всяка обособена позиция
следва
да
бъдат
изпълнени
от
подизпълнителите съобразно вида и дела
от поръчката, който ще изпълняват.
При участие на обединение на физически
и/или юридически лица, което е
неперсонифицирано, съответствието с
критериите за подбор се доказва от
обединението-участник, а не от всяко от
лицата, включени в него.
2. Участниците следва прилагат система
за управление на качеството по стандарт
EN ISO 9001:2008 (2015) или да прилагат
еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, с обхват на сертификация
както следва:
За обособена позиция № 1 - обхват на
сертификация: Доставка и монтаж на
осветителна техника;
За обособена позиция № 2 - обхват на
сертификация: „Доставка и монтаж на
климатична техника”
За обособена позиция № 3 - обхват на
сертификация:
„Доставка
на
озвучителна техника”;
В случай, че участникът предвижда
участието
на
подизпълнители,
изискването следва да бъде изпълнено от
подизпълнителите съобразно вида и дела

доказателство за извършената доставка.

При подаване на офертата, на основание чл.67,
ал.1 ЗОП, участникът попълва раздел Г:
Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление в Част IV:
Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена
поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи копие
на сертификата, издаден от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
или от друг национален орган по акредитация,
който
е
страна
по
Многостранното
споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за
съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.
2 от Закона за националната акредитация на
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на тяхното участие. При участие на
обединение
на
физически
и/или
юридически
лица,
което
е
неперсонифицирано, съответствието с
поставения критерий за подбор се доказва
от лицата, включени в него, съобразно
разпределението на участието им при
изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
В случай, че при изпълнение на
обществената поръчка участник се
позовава на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях,
приложими се явяват разпоредбите на чл.
65 от ЗОП.

органи за оценяване на съответствието.
Възложителят
приема
еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки. Възложителят приема и
други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството или за опазване на
околната среда, когато участникът не е имал
достъп до такива сертификати или е нямал
възможност да ги получи в съответните срокове
по независещи от него причини.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
III. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за
изпълнител, при подписване на договора, в размер 3% (три на сто) от стойността на договора без
ДДС за всяка обособена позиция .
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е
безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност
минимум 30 дни, след крайния срок на договора;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на
изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.
Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни, след крайния срок
на договора;
Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името
на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение .
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците
в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията
или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат
в договора за обществена поръчка.
Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по следната
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сметка:
Банка: “ДСК” ЕАД ,
IBAN: BG 48 STSA 9300 0006 7720 57, BIC: STSA BGSF;
При представяне на гаранцията изрично се посочва конкретния обект, за който се внася/представя
гаранцията за изпълнение, за който се представя гаранцията.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
Гаранцията, която обезпечава авансовото плащане се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да
е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум крайния срок на договора;
Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по
друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност до крайния срок на договора;
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово плащане.

IV, ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
И РАЗЯСНЕНИЯ
Достъп до документацията за обществена поръчка: Възложителят предоставя
неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка от
датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на европейския съюз в интернет
страницата
на
„Профила
на
купувача“
на
Възложителя:
http://beloslav.org/subsection-160-nch_syznanie___1926.html
Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и
документацията за обществената поръчка до 7(седем) дни преди изтичане на срока за получаване
на офертите.
Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането.
Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача и в тях не се
посочва лицето, направило запитването.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата
процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между Възложителя и
заинтересованите лица/участници се извършва с електронни средства за комуникация. Когато не
се използват електронни средства за комуникация обменът на информация се осъществява чрез
пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
УТОЧНЕНИЕ: Избраният от Възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на
датата на получаване на информацията.
Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП в тридневен срок от
издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на
купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията.
Решенията се изпращат:
1. на адрес, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен
подпис, или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
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2, по факс;
3, Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени погоре, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за
връчено от датата на публикуване на съобщението.
При промяна в посочения адрес и факс участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и
четири) часа надлежно да уведомят Възложителя.
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията.

V.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

Подготовка на офертата
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в
документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа
точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на
документацията за участие се носи единствено от участниците. Представянето на оферта
задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази
документация, при спазване на ЗОП.
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на
обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.
Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта. Не се
допуска представяне на варианти на офертата.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на
обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с
варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е
посочен като подизпълнител.
Офертата се подава на български език в един оригинал.
Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, или
надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за упълномощаване
- в оригинал или нотариално заверено копие.
При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя
част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация”
или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава
информация, и да изисква от Възложителя да не я разкрива.
6.1.

Участниците не могат да се позовават на конфиденниалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
6.2. Съдържание на опаковката:
6.2.1, Опис на представените документи - Образец № 1 (оригинал) Описът се подписва
от лицето/лицата, с права да представлява/т участника.
6.2.2, Заявление за участие - Образец № 2 (оригинал) подписано от лицето/лицата, с
права да представлява/т участника, включващо най-малко следните документи:
А) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника - Образец
№ 3 (оригинал), в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а
когато е приложимо, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което
не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
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ангажирани в изпълнението на поръчката.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице,
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП - Образец № 3. Когато е налице необходимост от
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП- Образец № 3 за всяко лице или за някои от лицата. В тези случаи, когато се подава
повече от един ЕЕДОП - Образец № 3 обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се
съдържат само в ЕЕДОП - Образец № 3, подписан от лице, което може самостоятелно да
представлява съответния стопански субект.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица
се представя отделен ЕЕДОП- Образец № 3, който съдържа информацията по предходното
изречение.
В ЕЕДОП- Образец № 3 се предоставя съответната информация, изисквана от
Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Участниците могат да използват ЕЕДОП- Образец № 3, който вече е бил използван при
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в
него информация все още е актуална. Участниците могат да използват тази възможност, когато е
осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно
ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с
която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания
ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
Участниците са длъжни да подпишат документа, като съобразят декларациите,
инкорпорирани в него, както и обстоятелството, че при предоставяне на неверни данни носят
наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България.
Б) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
В) В случай, че участник е обединение, което не е юридическо лице, копие от документ, от
който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
4. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно
приложимото законодателство;
5. определяне и посочване на партньор, който да представлява обеденението за
целите на настоящата обществена поръчка.
6.2.3. Оферта, която включва:
А) ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника - оригинал или нотариално заверено копие, - представя се,
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когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и
представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично
упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на
лицата - упълномощител и упълномощен, както и изрично изявление, че упълномощеното
лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;
2. Техническо Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие е техническите
спецификации и изискванията на Възложителя, попълнено съобразно Образец № 4
(оригинал);
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 5
(оригинал);
4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6 (оригинал);
Б) ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 7 (оригинал), ПРИЛОЖЕНО В ОТДЕЛЕН
ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК, ПОСТАВЕН В ОПАКОВКАТА, С НАДПИС
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“.
Предлаганите цени трябва да са в български лева, без включен ДДС и да бъде с точност до
втория знак след десетичната запетая.
При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното
изражение на сумата.
Забележка: Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е
посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто ида е начин са
включили някъде в офертата си извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ елементи,
свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Посочените цени са окончателни и участниците не могат да ангажират Възложителя със
стойности над тях.
В случай, че в офертата на участника се съдържат нулеви стойности или при закръгляне
до втория десетичен знак се получи нулева стойност, участникът се отстранява от участие в
обществената поръчка.
6.3.
Запечатване и подаване на документи, свързани е участието в процедурата
Офертата се подава от участника, или от упълномощен от него представител - лично
или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на
адрес: гр.Белослав, Община Белослав, ул. "Цар Симеон Велики” № 23, в работно време от
8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00, до датата и часа, посочени в обявлението – 21.03.2018 г.
В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна разписка,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи
нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на
офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Документите се представят в ЗАПЕЧАТАНА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА, върху която
се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката
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Възложителят не носи отговорност за неполучаването на оферти или за получаването им
след указания срок в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока
определен от него.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
Възложителя в срок до датата и часа, посочени в Обявлението (часово време в България).
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни
или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на
участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде
отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер) - За участие в публично
състезание по ЗОП с предмет: ............................................ “
При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер,
дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаването на
офертата на участника се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и
връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези
обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. Когато към момента на изтичане на крайния
срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи
лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от
присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящия регистър. Не се
допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

VII КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА
Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодна оферта, определена
въз основа на критерия на възлагане – оптимално съотношение „качество – цена” по
смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Съдържа се в отделно приложение към документацията.

VIII. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, РАЗГЛЕЖДАНЕ НА
ОФЕРТИТЕ. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
След изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на оферти
Възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която определя:
- поименния състав и лицето, определено за председател;
- сроковете за извършване на работата;
- място на съхранение на документите, свързали с обществената поръчка, до
приключване работата на комисията.
Срокът за приключване на работата на комисията, се определя от Възложителя в
заповедта и може да бъде променян отново само е негова заповед. Срокът не може да бъде подълъг от срока на валидност на офертите определен в обявлението за обществената поръчка,
освен ако участниците са удължили срока на валидност па офертите си след искане на
Възложителя.
Комисията се състои от нечетен брой членове.
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започва работа след получаване на представените
оферти и протокола по чл. 48, ал, 6 от ППЗОП,
Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и
не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов
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член.
Членовете на комисията /и консултантите, ако има такива/ подписват и представят на
Възложителя декларация, в която декларират, че:
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен
'участник;
б) не е налице конфликт на интереси с участниците в поръчката.
в) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята
работа в комисията.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,
критерии. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага
мотивите си.
Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане
на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.
Получените заявления оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
оповестява тяхното съдържание, като проверява и наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да
подпише техническото предложение и плика е надпис „Предлагани ценови параметри”.
След извършването на посочените действията приключва публичната част от заседанието
на комисията.
Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по 54, ал. 7 от ППЗОП и изпраща
протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по 54, ал. 7 от ППЗОП
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация,
могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти
или заявления за участие.
След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията
може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците,
и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи
и лица.
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
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Възложителя, не се отваря.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и
ги оповестява.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи
на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена
обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на
искането.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може
да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да
бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват
предложената цена или разходи.
Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в
доклад. Докладът се представя на Възложителя за утвърждаване. Към него се прилагат
протоколите от работата на комисията.
В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят издава решение за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение при наличие на основания
по чл. 110 от ЗОП, а именно:
- не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е
явил нито един участник за преговори;
- всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне,
включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
- първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
- поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за
обществена поръчка;
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия,
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в
резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да
предвиди;
- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха
променили кръга на заинтересованите лица.
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато:
- е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
- има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;
- има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от
възложителя;
- участникът, класиран на първо място:
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а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Решенията в един и същи ден се изпращат до всички участници и се публикуват в
профила на купувача.

IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
9.1. Договор за обществена поръчка
Възложителят сключва договор за възлагане с класирания на първо място и определен за
Изпълнител на обществената поръчка участник.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на чуждестранни
физически и/или чуждестранни юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва,
след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от документ, удостоверяващ
регистрацията му като неперсонифицирано обединение, или еквивалентен документ, съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор и гаранция за изпълнение на договора. Преди сключване на договора,
участникът определен за изпълнител, представя и Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките
срещу изпиране на пари.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят няма право да изисква документи, които:
 вече са му били предоставени или са му служебно известни, или
 могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на
държавите членки.
Преди сключване на договора Възложителят извършва служебна проверка за наличието
или липсата на задължения към Община Белослав.
В случаите, в които участникът откаже да сключи договор или не представи исканите
документи, Възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран
участник.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението
за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително
изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.Договорът за обществена
поръчка може да бъде изменян само при условията на чл. 116 от ЗОП.
9.2, Договор за подизпълнение (ако е приложимо)
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата.
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на
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подизпълнителите, посочени в офертата.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. 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 чл. 66, ал. 11 от ЗОП.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и
ППЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 1
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ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Документ
№
по
ред

Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

Вид на документите
/оригинал или заверено
копие/

Брой листи на
документа

............................/…............................/.............................
...........................................................................................
...........................................................................................

Образец № 2

ДО
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЧН НА НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1926”
ГР.БЕЛОСЛАВ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в публично състезание с предмет : „Доставка на техническо и оборудване за НЧ
„Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално – техническата база,
закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”
по три обособени позиции:
 Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела”.
 Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и охлаждане”.
 Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и
друга техника”
От................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление ……........................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ……………………….......……………..………………………
Представлявано от…………………………….………………………………………………
в качеството му на..........................................................................................................................
тел..................................................; факс..........................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
Заявявам участието си публично състезание с предмет : „Доставка на техническо и оборудване за
НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално – техничексата база,
закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” за обособена
позиция: ………… ………. …………………………………………………………….........................................
(посочва се обособената позиция)

Плащането ще се извършва след представяне на фактура, по следната банкова сметка:
IBAN:………...................................…...…………………,
BIC:………………………..
в
банка
.........................................................................................................................................
и
ДДС
сметка:
IBAN:………...............................…………………………………, BIC:……………………….. в банка
Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие,
които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения към документацията за участие проект на договор.
Декларираме, че съм запознати с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки.
Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________
__________________________
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Образец № 4.1
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЧН НА НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1926”
ГР.БЕЛОСЛАВ
ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ОТ:................................................................................................................................................
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с
предмет:
„Доставка на техническо и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект
„Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ
„Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” за обособена позиция:
 Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
1.С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет:
„Доставка на техническо и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект
„Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ
„Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” за Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж
на сценична осветителна техника и осветителни тела”.

2. Приемаме, в случай че бъдем избрани за изпълнители по настоящата обществена поръчка, ще
изпълним условията посочени от възложителя към изпълнителя.
3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчка в съответствие с
техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие, действащото
законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти.
4.Предлагаме следния гаранционен срок на доставената сценична осветителна техника и
осветителни тела ……………………………… считано от датата на подписване на приемо –
предавателен протокол. (Гаранционния срок да се посочи в месеци цифром и словом).
Забележка: Гаранционния срок предложен от участника трябва да е не по-кратък от 24
месеца и не по-дълъг от 120 месеца.
5.Предлагаме следния срок за изпълнение на поръчката- ……………………… (цифром и
словом)календарни дни. Всеки участник сам определя предлагания от него срок за изпълнение.
Предложения срок за изпълнение трябва да включва доставката на всички артикули от КСС.
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Участниците следва да оферират срок за изпълнение не по – дълъг от 6(шест) месеца.
6.Предлагаме да изпълним качествено доставката по обособената позиция, както следва:

№

Вид,
наименование

Спецификация

Мярка

Количество

Предложение на
участника,
наименование и
технически параметри,
марка, модел и страна
на произход

Сценична осветителна техника за киносалон

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тяло за сценичен Цвят на тялото черен или
прожектор
хром по избор;
PAR-64
насочващи капаци.
Лампа PAR-64
СПОТ
Лампа PAR-64
УОШ

бр.

1,00

бр.

16,00

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

1,00

Цветове по избор

бр.

1,00

Цветове по избор

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

2,00

бр.

1,00

Тип 1000W/240V, живот
300 часа.
Тип 1000W/240V, живот
300 часа.

Тяло за сценичен Цвят на тялото черен или
прожектор
хром по избор;
PAR-56
насочващи капаци.
Лампа PAR-56
СПОТ
Лампа PAR-56
УОШ
Цветен филтър за
PAR-64
Цветен филтър за
PAR-56

Тип 300W/240V, живот
1000 часа.
Тип 300W/240V, живот
1000 часа.

Фокусиране 10°÷40°;
Театрален
рамка за цветен филтър и
9.
прожектор 1000W
мрежа; насочващи
капаци
Тип 1000W/240V;
Лампа за
10.
цветова температура
прожектор 1000W
3200K.
Фокусиране 10°÷40°;
Театрален
рамка за цветен филтър и
11.
прожектор 2000W
мрежа; насочващи
капаци.
Тип 2000W/240V;
Лампа за
12
цветова температура
прожектор 2000W
3200K.
Ирис с линейно
Театрален следач
регулиране; 5
13
1200W
цветофилтри; лампа
метал-халогенна 1200W
Сценичен DMX 48 DMX канала, ръчен и
14
контролер
програмен режим на
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работа .

15

Димер за
управление на
осветлението

Четири канален по 2,5kW
на канал; DMX
управление;
принудително
охлаждане.

бр.

1,00

16

Рак статив за
димерите

19” рак статив 20U.

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

1,00

17

Блиц ефект

18

Пушек машина

19

Мощност 4kW;
захранване 220V;
предпазител 32A. DMX
управление 3 канала.
Мощност 2kW;
дистанционно управлене,
DMX контрол.

Wash Moving Head,
лампа метал-халоген
Управляем
575W, 16 DMX канала, 6
прожектор (глава)
цвята + бяло, стробо,
промяна ъгъла на къча.

20

Контролер за
управление на
Moving Head

Възможност за
управление на 12
устройства по 16 DMX
канала; памет, MIDI
управление

бр.

1,00

21

Кабели,
конектори,
аксесоари

Пълна комплектност от
кабели конектори,
окачвачи необходими за
функционирането на
осветителната техника.

бр.

1,00

22

Монтаж на
сценичната
осветителна
техника за
читалищна зала

Доставка, монтаж,
настройка на
осветителната техника,
обучение на персонала.

бр.

1,00

бр.

18,00

бр.

4,00

бр.

4,00

бр.

16,00

освет. тяло 4-ка, 32
ел.пръчки

бр.

8,00

освет . тяло 2-ка, 12
ел.крушки

бр.

6,00

Осветеление
87

Библиотека

88

Работен кабинет

89

Музикална школа

90

Ритуална зала

91 Зала с кръгла маса
92

Музей

освет. тяло 4-ка , 72
ел.крушки
освет. тяло 2-ка, 8
ел.крушки
освет. тяло 2-ка, 8
ел.крушки
освет. тяло 16 бр.х 4
пръчки, 64 ел. пръчки
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93

фоайе 2- ри етаж

94
95

Киносалон

освет .тяло 10-ка, 20
ел.крушки
освет .тяло 6-ка,6
ел.крушки
освет. тяло 1 -ца, 52
ел.крушки

Дата……………. г.

бр.

2,00

бр.

1,00

бр.

52,00

ПОДПИС И ПЕЧАТ:....................................

Образец № 4.2
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЧН НА НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1926”
ГР.БЕЛОСЛАВ
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ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ОТ:................................................................................................................................................
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на техническо и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект
„Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ
„Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” за обособена позиция:
 Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и
охлаждане”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
1. С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с
предмет: „Доставка на техническо и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект
„Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ
„Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” по Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж
на климатична техника за отопление и охлаждане”.

2. Приемаме, в случай че бъдем избрани за изпълнители по настоящата обществена поръчка, ще
изпълним условията посочени от възложителя към изпълнителя.
3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчка в съответствие с
техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие, действащото
законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти.
4.Предлагаме следния гаранционен срок на доставената сценична осветителна техника и
осветителни тела ……………………………… считано от датата на подписване на приемо –
предавателен протокол. (Гаранционния срок да се посочи в месеци цифром и словом).
Забележка: Гаранционния срок предложен от участника трябва да е не по-кратък от 24
месеца и не по-дълъг от 120 месеца.
5.Предлагаме следния срок за изпълнение - ……………………… календарни дни. Всеки
участник сам определя предлагания от него срок за изпълнение. Предложения срок за изпълнение
трябва да включва доставката на всички артикули от КСС. Участниците следва да оферират срок
за изпълнение не по – дълъг от 6(шест) месеца.
6.Предлагаме да изпълним качествено доставката по обособената позиция, както следва:

№

Вид,
наименован
ие

Спецификация

Предложение на
Коли
Мяр
участника,
-чест
ка
наименование и
во
технически
31

параметри,
марка, модел и
страна на
произход
224 Ритуална
Зала

1

климатична
техника

Доставка на вътрешно тяло на единичен сплит /
мултисплит система за полускрит таванен монтаж с
р-р 840х840, тип касета с:Qохл = 7.1кВт, Q отопл. =
8.00кВт,
комплект с кондензна помпа и декоративен панел

бр.

2,00

Доставка на инверторен термопомпен агрегат за
работа в режим синхронен мултисплит със следните
минимални характеристики: Охлаждаща мощност 14.0 (3.5-15.5) kW EER - 3.21 Енергийна ефективност Клас A Ел. консумация при охлаждане - 4.36
(0.80-5.40) kW
бр.
Отоплителна мощност - 16.0(3.5-18.0) kWCOP - 3.61
Енергийна ефективност - Клас АЕл. консумация при
отопление - 4.43 (0.70-6.16) kW,Трифазно ел.
захранване
Гарантирано отопление при -20

1,00

2

климатична
техника

3

климатична
техника

Доставка на жично дистанционно управление с
вграден температурен датчик, възможност за
седмичен таймер и забрана на работни режими и
темеператури

бр.

1,00

4

климатична
техника

Доставка на тръбен разпределител за хладилен агент,
комплект за течна и газова тръби

бр.

1,00

5

климатична
техника

Безпрашен монтаж , включително подвързване на
тръбите за хладилен агент, дренажна тръба,
вътрешните електрически връзки

бр.

2,00

6

климатична
техника

Монтаж на покрива на сградата на конструкция от
бетонни блокове, при нужда от допълнително
укрепване да се използва

бр.

1,00

7

климатична
техника

Монтаж на определено от инвеститора място, на
височина 120см от пода

бр.

1,00

8

климатична
техника

Монтаж , запояване на медните тръби в азотна среда за
бр.
предпазване от окисляване и нагар

1,00

9

климатична
техника

Доставка и монтаж на тръбен път за хладилен агент,
комплект медни тръби ф10 и ф16, с изолация от
микропореста гума с дебелина на стената 9мм,
оперативен и захранващ кабели между
външно/вътрешни тела тип ШВПС 5х1.00мм2

м

25,00

32

10

климатична
техника

Доставка и монтаж на PVC ф25 за отвеждане на
дренажите на телата

м

10,00

11

климатична
техника

Доставка и монтаж на комуникационен кабел за
връзка между телата и дистанционно у-е

м

15,00

12

климатична
техника

Зареждане на системата с допълнително количество
хлалдилен агент R410A

кг.

1,00

климатична
техника

Доставка на вътрешно тяло на единичен сплит /
мултисплит система за полускрит таванен монтаж с
р-р 840х840, тип касета с:

бр.

3,00

климатична
техника

Доставка на инверторен термопомпен агрегат за
работа в режим синхронен мултисплит със следните
минимални характеристики: Охлаждаща мощност 7.1 (2.2-8.0) kW EER - 3.21, SEER - 6.00 Енергийна
ефективност - Клас A+Ел. консумация при охлаждане
- 2.21 (0.35-4.0) kWОтоплителна мощност - 8.0
(1.9-9.0) kWCOP - 3.60, SCOP - 3.90Енергийна
ефективност - Клас АЕл. консумация при отопление 2.22 (0.35-4.0) kWМонофазен моделГарантирано
отопление при -20

бр.

1,00

15

климатична
техника

Доставка на инверторен термопомпен агрегат за
работа в режим синхронен мултисплит със следните
минимални характеристики: Охлаждаща мощност 14.0 (3.5-15.5) kW EER - 3.21Енергийна ефективност Клас AЕл. консумация при охлаждане - 4.36
бр.
(0.80-5.40) kWОтоплителна мощност - 16.0(3.5-18.0)
kWCOP - 3.61Eнергийна ефективност - Клас АЕл.
консумация при отопление - 4.43 (0.70-6.16)
kWТрифазно ел. захранванеГарантирано отопление
при -20

1,00

16

климатична
техника

Доставка на жично дистанционно управление с
вграден температурен датчик, възможност за
седмичен таймер и забрана на работни режими и
температури

бр.

2,00

17

климатична
техника

Доставка на тръбен разпределител за хладилен агент,
комплект за течна и газова тръби

бр.

1,00

18

климатична
техника

Безпрашен монтаж , включително подвързване на
тръбите за хладилен агент, дренажна тръба,
вътрешните електрически връзки към външното тяло

бр.

3,00

222 Библиотека
13

14

33

19

климатична
техника

Монтаж на покрива на сградата на конструкция от
бетонни блокове, при нужда от допълнително
укрепване да се използва горещопоцинкован кух
профил

бр.

1,00

20

климатична
техника

Монтаж на покрива на сградата на конструкция от
бетонни блокове, при нужда от допълнително
укрепване да се използва горещопоцинкован кух
профил

бр.

1,00

21

климатична
техника

Монтаж на определено от инвеститора място, на
височина 120см от пода

бр.

2,00

22

климатична
техника

Монтаж , запояване на медните тръби в азотна среда за
бр.
предпазване от окисляване и нагар

1,00

23

климатична
техника

Доставка и монтаж на тръбен път за хладилен агент,
комплект медни тръби ф10 и ф16, с изолация от
микропореста гума с дебелина на стената 9мм,
оперативен и захранващ кабели между
външно/вътрешни тела тип ШВПС 5х1.00мм2

24

климатична
техника

Доставка и монтаж на PVC ф25 за отвеждане на
дренажите на телата

м

10,00

25

климатична
техника

Доставка и монтаж на комуникационен кабел за
връзка между телата и дистанционно у-е

м

15,00

26

климатична
техника

Зареждане на системата с допълнително количество
хлалдилен агент R410A

кг

1,00

Доставка на инверторен термопомпен агрегат с
вътрешно тяло за висок стенен монтаж със следните
минимални характеристики:Охлаждаща мощност 2.50 (0.85 - 3.00) kW SEER - 6.90 (A++)Отоплителна
бр.
мощност - 3.40 (0.80 - 5.00) kW SCOP - 4.70
(A++)Електронно ТРВ (EEV)Гарантирано отопление
при -15 Ниво на звуковото налягане - 20 dB(A)Монтаж
на единичен сплит

4,00

м

18,00

220, 219, 218,
217 Кабинет

27

климатична
техника

28

климатична
техника

Доставка и монтаж на тръбен път за хладилен агент,
комплект медни тръби ф6 и ф10, с изолация от
микропореста гума с дебелина на стената 6мм,
оперативен и захранващ кабели между
външно/вътрешни тела тип ШВПС 4х1.00мм2

29

климатична
техника

Доставка и монтаж на дренажна тръба - по
спецификация от производителя

м

12,00

м

12,00
34

30

31

32

33
34

климатична
техника
216 Музикална
Школа

климатична
техника

климатична
техника
климатична
техника
климатична
техника
201 - Фоайе

Доставка на горещопоцинкована стойка за монтаж на
външно тяло

бр.

4,00

Доставка на инверторен термопомпен агрегат с
вътрешно тяло за висок стенен монтаж със следните
минимални характеристики:Охлаждаща мощност 5.00 (1.60-6.00)kW SEER - 6.70 (A++)Отоплителна
бр.
мощност - 6.00 (1.20-8.20)kW SCOP - 3.80
(A)Електронно ТРВ (EEV)Гарантирано отопление при
-15 Монтаж на единичен сплит

4,00

Доставка и монтаж на тръбен път за хладилен агент,
комплект медни тръби ф6 и ф10, с изолация от
микропореста гума с дебелина на стената 6мм,
оперативен и захранващ кабели между
външно/вътрешни тела тип ШВПС 4х1.00мм2
Доставка и монтаж на дренажна тръба - по
спецификация от производителя
Доставка на горещопоцинкована стойка за монтаж на
външно тяло

м

3,00

м

3,00

бр.

1,00

климатична
техника

Доставка на вътрешно тяло на единичен сплит /
мултисплит система за полускрит таванен монтаж с
р-р 840х840, тип касета с:Qохл = 14.0кВт, Q отопл. =
16.00кВт,комплект с кондензна помпа и декоративен
панел

бр.

2,00

36

климатична
техника

Доставка на инверторен термопомпен агрегат за
работа в режим синхронен мултисплит със следните
минимални характеристики: Охлаждаща мощност 14.0 (3.5-15.5) kW EER - 3.21Енергийна ефективност Клас AЕл. консумация при охлаждане - 4.36
бр.
(0.80-5.40) kWОтоплителна мощност - 16.0(3.5-18.0)
kWCOP - 3.61Eнергийна ефективност - Клас АЕл.
консумация при отопление - 4.43 (0.70-6.16) kW ,
Трифазно ел.захранване, Гарантирано отпление при
-20

2,00

37

климатична
техника

Доставка на жично дистанционно управление с
вграден температурен датчик, възможност за
седмичен таймер и забрана на работни режими и
температури

бр.

2,00

38

климатична
техника

Безпрашен монтаж на , включително подвързване на
тръбите за хладилен агент, дренажна тръба,
вътрешните електрически връзки към външното тяло

бр.

2,00

35

35

39

климатична
техника

Монтаж на покрива на сградата на конструкция от
бетонни блокове, при нужда от допълнително
укрепване да се използва горещопоцинкован кух
профил

бр.

2,00

40

климатична
техника

Монтаж на определено от инвеститора място, на
височина 120см от пода

бр.

2,00

41

климатична
техника

Доставка и монтаж на тръбен път за хладилен агент,
комплект медни тръби ф10 и ф16, с изолация от
микропореста гума с дебелина на стената 9мм,
оперативен и захранващ кабели между
външно/вътрешни тела тип ШВПС 5х1.00мм2

м

30,00

42

климатична
техника

Доставка и монтаж на PVC ф25 за отвеждане на
дренажите на телата

м

10,00

43

климатична
техника

Доставка и монтаж на комуникационен кабел за
връзка между телата и дистанционно у-е

м

20,00

климатична
техника

Доставка на вътрешно тяло на единичен сплит /
мултисплит система за полускрит таванен монтаж с
р-р 840x840, тип касета с:Qоxл = 14.0кВт, Q отопл. =
16.00кВт,комплект с кондензна помпа и декоративен
панел

бр.

2,00

45

климатична
техника

Доставка на инверторен термопомпен агрегат за
работа в режим синхронен мултисплит със следните
минимални характеристики: Охлаждаща мощност 14.0 (3.5-15.5) kW EER - 3.21 Енергийна ефективност
- Клас A
Ел. консумация при охлаждане - 4.36 (0.80-5.40)
kW,Отоплителна мощност - 16.0(3.5-18.0) kW
COP - 3.61, Енергийна ефективност - Клас А
Ел. консумация при отопление - 4.43 (0.70-6.16)
kW,Трифазно ел. Захранване,
Гарантирано отопление при -20

бр.

2,00

46

климатична
техника

Доставка на жично дистанционно управление с
вграден температурен датчик, възможност за
седмичен таймер и забрана на работни режими и
температури

бр.

2,00

47

климатична
техника

Безпрашен монтаж на поз 1., включително
подвързване на тръбите за хладилен агент, дренажна
тръба, вътрешните електрически връзки към
външното тяло

бр.

2,00

Фоайе I-ви
Етаж

44

36

48

климатична
техника

Монтаж на покрива на сградата на конструкция от
бетонни блокове, при нужда от допълнително
укрепване да се използва горещопоцинкован кух
профил

бр.

2,00

49

климатична
техника

Монтажна определено от инвеститора място, на
височина 120см от пода

бр.

2,00

50

климатична
техника

Доставка и монтаж на тръбен път за хладилен агент,
комплект медни тръби ф10 и ф16, с изолация от
микропореста гума с дебелина на стената 9мм,
оперативен и захранващ кабели между
външно/вътрешни тела тип ШВПС 5х1.00мм2

м

30,00

51

климатична
техника

Доставка и монтаж на PVC ф25 за отвеждане на
дренажите на телата

м

10,00

52

климатична
техника

Доставка и монтаж на комуникационен кабел за
връзка между телата и дистанционно у-е

м

20,00

климатична
техника

Доставка на вътрешно тяло на единичен сплит /
мултисплит система за полускрит таванен монтаж с
р-р 840х840, тип касета с: Qоxл = 9.00кВт, Q отопл. =
10.00кВт, комплект с кондензна помпа и декоративен
панел

бр.

2,00

54

климатична
техника

Доставка на инверторен термопомпен агрегат за
работа в режим синхронен мултисплит със следните
минимални характеристики: Охлаждаща мощност 9.0 (3.0-10.0) kW EER - 3.01, SEER - 5.60 Енергийна
ефективност - Клас A+, Ел. консумация при
охлаждане - 2.99 (0.60-3.70) kW
Отоплителна мощност - 10.0 (2.2-13.9) kW
COP - 3.41, SCOP - 3.80
Енергийна ефективност - Клас А
Ел. консумация при отопление - 2.93 (0.46-5.20) kW
Ниво на звуковото налягане - 32 dB(A)
Монофазен модел Гарантирано отопление при -20

бр.

2,00

55

климатична
техника

Доставка на жично дистанционно управление с
вграден температурен датчик, възможност за
седмичен таймер и забрана на работни режими и
температури

бр.

2,00

56

Безпрашен монтаж , включително подвързване на
тръбите за хладилен агент, дренажна тръба,
вътрешните електрически връзки към външното тяло

бр.

2,00

57

Монтаж на покрива на сградата на конструкция от
бетонни блокове, при нужда от допълнително
укрепване да се използва горещопоцинкован кух
профил

бр.

2,00

227 и 228 - Заседателна Зала и Музейна Експозиция

53

климатична
техника

37

климатична
техника

Монтаж на определено от инвеститора място, на
височина 120см от пода

бр.

2,00

59

климатична
техника

Доставка и монтаж на тръбен път за хладилен агент,
комплект медни тръби ф10 и ф16, с изолация от
микропореста гума с дебелина на стената 9мм,
оперативен и захранващ кабели между
външно/вътрешни тела тип ШВПС 5х1.00мм2

м

20,00

60

климатична
техника

Доставка и монтаж на PVC ф25 за отвеждане на
дренажите на телата

м

10,00

61

климатична
техника

Доставка и монтаж на комуникационен кабел за
връзка между телатаи дистанционно у-е

м

20,00

бр.

2,00

58

226, 225 Кабинет

62

климатична
техника

Доставка на инверторен термопомпен агрегат с
вътрешно тяло за висок стенен монтаж със следните
минимални характеристики: Охлаждаща мощност 2.50 (0.85 - 3.00) kW SEER - 6.90 (A++), Отоплителна
мощност - 3.40 (0.80 - 5.00) kW SCOP - 4.70
(A++),Електронно ТРВ (EEV),Гарантирано отопление
при -15 Ниво на звуковото налягане - 20 dB(A)

63

климатична
техника

Монтаж на единичен сплит

бр.

2,00

климатична
техника

Доставка и монтаж на тръбен път за хладилен агент,
комплект медни тръби ф6 и ф10, с изолация от
микропореста гума с дебелина на стената 6мм,
оперативен и захранващ кабели между
външно/вътрешни тела тип ШВПС 4х1.00мм2

м

6,00

климатична
техника
климатична
техника

Доставка и монтаж на дренажна тръба - по
спецификация от производителя
Доставка на горещопоцинкована стойка за монтаж на
външно тяло

м

6,00

бр.

2,00

Услуга с автокран за качване на оборудване на
покрива на сградата

ч

2,00

Транспорт автокран

км

30,00

64

65
66

Допълнителни дейности
67
68

климатична
техника
климатична
техника

Дата……………. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:....................................

Образец № 4.3
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЧН НА НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1926”
ГР.БЕЛОСЛАВ
38

ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ОТ:................................................................................................................................................
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с
предмет:
„Доставка на техническо и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект
„Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ
„Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” за обособена позиция:
 Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна
и друга техника”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
1.С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет:
„Доставка на техническо и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект
„Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ
„Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” по Обособена позиция 3: „Доставка и

инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и друга техника”.
2. Приемаме, в случай че бъдем избрани за изпълнители по настоящата обществена поръчка, ще
изпълним условията посочени от възложителя към изпълнителя.
3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчка в съответствие с
техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие, действащото
законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти.
4.Предлагаме следния гаранционен срок на доставената сценична осветителна техника и
осветителни тела ……………………………… считано от датата на подписване на приемо –
предавателен протокол. (Гаранционния срок да се посочи в месеци цифром и словом).
Забележка: Гаранционния срок предложен от участника трябва да е не по-кратък от 24
месеца и не по-дълъг от 120 месеца.
5.Предлагаме следния срок за изпълнение - ……………………… календарни дни. Всеки
участник сам определя предлагания от него срок за изпълнение. Предложения срок за изпълнение
трябва да включва доставката на всички артикули от КСС.
Участниците следва да оферират срок за изпълнение не по – дълъг от 6(шест) месеца.
6.Предлагаме да изпълним качествено доставката по обособената позиция, както следва:
№

Вид,
наименование

Спецификация

Мярка

Коли- Предложение
чество на участника,
39

наименовани
еи
технически
параметри,
марка, модел
и страна на
произход
Компютър

1

Компютър- (
Windows +
Office,
клавиатура,
мишка)

Процесор, серия: Intel Corei3, Процесор: Intel
Corei3-4160 3.60GHz. 3 MB cache, Чипсет: Intel
H81 Express, Памет, MB 4096MB 1600MHz 1
DIMM, памет, слотове: 2 DIMM, Памет
тип:DDR3, Твърд диск, GB:500, Видео карта, Intel
HD Graphics 4400, Оптично устройство
DVD+/-RW, Звук: DTS Studio Sound, Realtek ALC
221 Audio (all ports stereo) Micropjone and
headphone jacks, stereo speaker, Мрежа: Integrated
Realtek RTL8151GH CG-GbE LOM Network
Connection, Serial port, USB port:2 USB3.0, 4USB
2.0, Display port:1.2, Ethernet (RJ-45) port, Аудио
портове:Front:headphone/mic, Rear:line in/out,
Разширителен порт:3 full-height PCIe (x1), 1
full-height PCIe x16, VGA конектор:VGA,
Windows OS: Windows Home 10, 64Bit, OFFice
Home and Business 2016 Win,

бр.

5,00

бр.

1,00

Озвучителна
техника
2

Мишпулт

24 микрофонни плюс 2 стерео входа; 4 суб групи;
цифров ефект процесор; бутони за
включване/изключване на всеки канал.

3

DI-box

Активен развързващ блок, 8 независими канала, 8
входа, 8 симетрични изхода.

бр.

1,00

4

Кросовер

Цифров процесор за управление на озвучителната
система; 24bit / 96kHz; 2 входа / 8 изхода;
кросовер, лимитер, закъснител, параметричен
екулайзер и прагов ограничител на шума на
входните канали.

бр.

1,00

5

Озвучително
тяло ниски
честоти

Акустичен тип – хорн; мощност 2000W AES;
говорител 18” с 4” шпула – 2 броя;
чувствителност 106 dB/W/m; импеданс 4Ω;
честотна лента 40Hz ÷ 300Hz.

бр.

1,00

40

Озвучително
тяло средни и
високи честоти

Акустичен тип – хорн; мощност 700W AES; хорн
12” + хорн 2” + хорн 1”; насоченост не по-голяма
от 60° хоризонтала, 40° вертикала; говорител 12”
с 4” шпула, драйвер средночестотен 2” с 4”
шпула, драйвер високочестотен 1” с 1,7” шпула;
чувствителност 107 dB/W/m; импеданс 8Ω;
честотна лента 180Hz ÷ 20kHz; работа в biamp
режим.

бр.

1,00

Озвучително
тяло
широколентово

Тип – двулентово; мощност 1600W AES;
говорители 2х15” с 4” шпула; драйвер 2” с 3”
шпула; хорн с насоченост не по-малка от 90°
хоризонтала, 40° вертикала; чувствителност 100
dB/W/m; импеданс 4Ω; честотна лента 40Hz ÷
20kHz; пасивен филтър със защита на драйвера.

бр.

1,00

8

Сценична
мониторна
тонколона

Тип – двулентова; мощност 1000W програма;
говорител 15” с 4” шпула; драйвер 1” с 1,7”
шпула; хорн с насоченост не по-малка от 60°
хоризонтала, 40° вертикала; чувствителност 97
dB/W/m; импеданс 8Ω; честотна лента 60Hz ÷
20kHz.

бр.

1,00

9

Усилвател за
озвучителни
тела ниски и
средни честоти

Четири канален усилвател; технология клас D;
номинална мощност 4х2000W на 4Ω;
токозахранване – трансформатор на мрежова
честота; стандартни защити плюс защита от
понижено и повишено мрежово напрежение.

бр.

1,00

10

Усилвател за
средночестотни
и
високочестотни
драйвери

Дву канален усилвател; технология клас D;
номинална мощност 2х450W на 4Ω;
токозахранване – трансформатор на мрежова
честота; стандартни защити плюс защита от
понижено и повишено мрежово напрежение.

бр.

1,00

11

Усилвател за
широколентови
озвучителни
тела и монитори

Четири канален усилвател; технология клас D;
номинална мощност 4х2000W на 4Ω;
токозахранване – трансформатор на мрежова
честота; стандартни защити плюс защита от
понижено и повишено мрежово напрежение.

бр.

1,00

12

Мишпулт за
мобилна
озвучителна
система

Брой входове 10 микрофонни плюс 4 стерео;
регулируем компресор на всеки микрофонен
вход, цифров ефект, възможност за монтаж в 19”
рак.

бр.

1,00

6

7
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13

Широколентово
озвучително
тяло за мобилна
озвучителна
система

Тип – двулентово; мощност 1600W AES;
говорители 2х15” с 4” шпула; драйвер 2” с 3”
шпула; хорн с насоченост не по-малка от 90°
хоризонтала, 40° вертикала; чувствителност 100
dB/W/m; импеданс 4Ω; честотна лента 40Hz ÷
20kHz; пасивен филтър със защита на драйвера;
предпазни ъгли , ръкохватки за пренасяне,
брезентов (кожен) калъф за транспорт.

бр.

1,00

14

Видеокамера

Full HD видеокамера със запис върху
флаш-мемори карта14,2

бр.

1,00

15

Фотоапарат

24.2MP + Oбектив 18-105 VR

бр.

1,00

16

Външен
Хардиск

Капацитет 5ТВ, Размер 3.5", Интерфейс USB 3.0,
Външно захранване

бр.

1,00

17

Мултимедиен
Проектор и
екран

Формат 16:9/4:3,Проекционна система dlp
Контраст 35000:1,Яркост 2800 ansi
Вид лампи laser light source,Живот на лампата
20000
Видео сигнал 1080p/1080i/720p/576p/480p

бр.

2,00

Лаптоп

Процесор: Четириядрен Intel Core i7-4720HQ
(2.60 - 3.60 GHz, 6MB cache)
Памет: 8 GB DDR3L 1600 MHz
Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 950M - 4 GB
DDR3
Твърд диск: 1 TB SATA 5400 rpm
Дисплей: над 15,6" (39.62cm) Full HD (1920x1080)
LED

бр.

2,00

19

LCD монитор

Размер на екрана, inch 49" (124.46 cm)
Технология LED,Резолюция 1920x1080
Smart функция - ,Честота, Hz 300 PMI
Тунер DVB-C/T ,Аудио 5W+5W, 2Ch Speaker
System (1 way 2 SPK), Virtual Surround
Plus,Изводи за свързване 2 HDMI, 1 USB 2.0, CI
Slot, 2 RF in, Scart Full, Component + sound, USB to
RS232C,Енергиен клас А++
Консумация, W 43W ,Размери с поставка, cm
110.3 x 69.8 x 19.8

бр.

3,00

20

Лазерно
многофункцион
ално устройство
за монохромен
печат

принтер, копирна машина, скенер до формат А3

бр.

1,00

18
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21

22

23

Основни функцииПечат, копиране, сканиране,
опционно изпращане и опционен за факс
Скорост на печат (ЧБ/Цветно)
До 20/20 ppm (A4 едностранно)
До 15/15 ppm (A3 едностранно)
До 20/20 ppm (A4R едностранно)
4–20/4–20 ppm (A5R едностранно)
Цветен лазерен печат Разделителна способност
Многофункцио
на печат,1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
нално цветно
Двустранен печатАвтоматичен (стандартно)
устройство A3
Директен печат от USB памет, Remote UI и Web
(стандартно
Access*¹,Поддържани типове файлове: JPEG,
скенер/принтер) TIFF, PDF*², XPS*²,(*¹ XPS печат от уебсайтове
не се поддържа),(*² XPS изисква КОМПЛЕКТ ЗА
ДИРЕКТЕН ПЕЧАТ (за PDF/XPS)-H1)Печат от
свързани към интернет устройства, Достъпен е
набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за
печат от мобилни устройства, свързани към
интернет устройства и облачни услуги в
зависимост от изискванията ви. Капацитет за
извеждане на хартия,Стандартно.Изходна тава:
250 листа (80 g/m2)

бр.

1,00

Формат : А3,Максимална дебелина на фолиото:
250 µm, Време за загряване : 1 min
Максимална ширина на ламиниране : 320 mm

бр.

1,00

Тристранен информационен елемент до 9 м 2 типоразмер 1 000 х 3 000 мм. - конструкция с
височина 4,33 м. без анкерна група;
> стъкло - триплекс - 2 х 5 мм.+1 мм.= 11 мм.
> размер на постер 1 000 х 3 000 мм.;
> захранване 220V ac/50 hz;
Информационн
> вътрешно осветление с луминисцентни лампи;
а колона
> външни алуминиеви профили с вътрешна рамка
от стомана;
> врати, екипирани с 3 бр. газови амортисьора по
един на всяка страна;
> максимален брой постери - 3 бр. на беклит
винил до 170 гр./ м2 на страна;

бр.

1,00

машина за
ламиниране
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23

ДЕБИТ (L/S)2 X 74,ВАКУУМ (MBAR/KPA)254/
25.4,ВМЕСТИМОСТ НА КОНТЕЙНЕРА
(L)65,МОЩНОСТ (W)MAX 2 760,СТАНДАРТ
ПрахосмукачНА ОТВОРА (MM)40,ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛА
ка за сухо и
(M)10,НИВО НА ШУМА (DB(A))73,МАТЕРИАЛ
мокро
НА КОНТЕЙНЕРА ПЛАСТМАСА,БРОЙ
почистване
МОТОРИ 2,ЧЕСТОТА (HZ)
50-60,НАПРЕЖЕНИЕ (V)220 - 240,ТЕГЛО
(KG)26,5

бр.

1,00

8

Размери: Широчина - 1 739 mm,Височина - 1 357
mm Дълбочина - 62 mm, Тегло - 35 кг,Устойчив
на надраскване екран 77'',Може да се ползва и
като обикновена дъска за писане с
маркери,Управление - с пръстов допир или
електронен писец,Слабо отразяващ екран

бр.

1,00

Интерактивна
дъска

Дата……………. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:....................................
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Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане клаузите на проекта на договор
по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП
Долуподписаният/-ната/ ......................................................................................................................
в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството,
в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител
или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със
седалище
и
адрес
на
управление:
....................................................................................................................................
участник в публично състезание с предмет „Доставка на техническо и оборудване за
НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално –
техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ –
гр. Белослав“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” по три обособени позиции:
 Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и
осветителни тела”.
 Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и
охлаждане”.
 Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации,
озвучителна и друга техника”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за
обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо и оборудване за НЧ „Съзнание –
1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално – техническата база,
закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.” по три обособени позиции:
 Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и
осветителни тела”.
 Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и
охлаждане”.
 Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации,
озвучителна и друга техника”
Име и фамилия:_____________________
Длъжност:_________________________
Подпис и печат:_____________________
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Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА.
по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП

Долуподписаният/-ната/ ......................................................................................................................
в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството,
в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител
или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със
седалище
и
адрес
на
управление:
....................................................................................................................................
участник в публично състезание с предмет: „Доставка на техническо и оборудване за НЧ
„Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално – техническата база,
закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”
по три обособени позиции:
 Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела”.
 Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и охлаждане”.
 Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и
друга техника”

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Срокът на валидност на настоящата оферта е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертите.
Име и фамилия:_____________________
Длъжност:_________________________
Подпис и печат:_____________________
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Образец № 7.1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Долуподписаният/ата ........................................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на .................................... в/на .................................................................................,
ЕИК
(БУЛСТАТ)........................,
със
седалище
и
адрес
на
управление…………………………………….
..............................................................................,
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо и оборудване за НЧ
„Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално – техническата
база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.” по Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична
осветителна техника и осветителни тела”.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществената поръчка както следва:
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията
Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.
Декларираме, че в цената са включени всички разходи за качествено изпълнение на
поръчката, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.
Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните
условия по обявената от Вас схема.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.
Предлагаме обща цена, формирана като сбор от предлаганите единични цени от
КСС ........................................(........................................................................................) лева без
ДДС, съответно ........................................(......................................................................) лева с ДДС.
ВАЖНО!!! Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната
запетая.
Приложение: остойностена количествена сметка.

Дата ___________ година

Подпис и печат:
Име и Фамилия ____________________
Длъжност на представляващия участника

47

Образец № 7.2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Долуподписаният/ата ........................................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на .................................... в/на .................................................................................,
ЕИК
(БУЛСТАТ)........................,
със
седалище
и
адрес
на
управление…………………………………….
..............................................................................,
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо и оборудване за НЧ
„Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално – техническата
база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.” по Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична
техника за отопление и охлаждане”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществената поръчка както следва:
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията
Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.
Декларираме, че в цената са включени всички разходи за качествено изпълнение на
поръчката, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.
Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните
условия по обявената от Вас схема.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.
Предлагаме обща цена, формирана като сбор от предлаганите единични цени от
КСС - ........................................(........................................................................................) лева без
ДДС, съответно ........................................(......................................................................) лева с ДДС.
ВАЖНО!!! Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната
запетая.
Приложение: остойностена количествена сметка.
Дата ___________ година

Подпис и печат:
Име и Фамилия ____________________
Длъжност на представляващия участника
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Образец № 7.3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Долуподписаният/ата ........................................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на .................................... в/на .................................................................................,
ЕИК
(БУЛСТАТ)........................,
със
седалище
и
адрес
на
управление…………………………………….
..............................................................................,
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо и оборудване за НЧ
„Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално – техническата
база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.” по Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на
компютърни конфигурации, озвучителна и друга техника”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществената поръчка както следва:
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията
Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.
Декларираме, че в цената са включени всички разходи за качествено изпълнение на
поръчката, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.
Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните
условия по обявената от Вас схема.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.
Предлагаме обща цена, формирана като сбор от предлаганите единични цени от
КСС - ........................................(........................................................................................) лева без
ДДС, съответно ........................................(......................................................................) лева с ДДС.
ВАЖНО!!! Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната
запетая.
Приложение: остойностена количествена сметка.

Дата ___________ година

Подпис и печат:
Име и Фамилия ____________________
Длъжност на представляващия участника
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