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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Q Проект на обявление
ЕЗ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)__________________
Национален регистрационен номер: 2
Официално наименование:

Народно читалище Съзнание
гр.Белослав

1926-

000084055

Пощенски адрес:

у л .Св.св.Кирил и Методий № 7
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Белослав

BG33

9178

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Д-р Росен Гацин, Деница Тодорова;

+359 885555255

Електронна поща:

Факс:

saznaniel9260gmail.com

+359 51122214

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://beloslav.org/section-7 2-nch_syznanie_l92 6_.html
Адрес на профила на купувача (URL):

http://beloslav.org/subsection-160-nch_syznanie__ 1926.html
I.2) Съвместно възлагане
Q Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави ■ приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
~~1Поръчката се възлага от централен орган за покупки__________
I.3) Комуникация

53Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://beloslav.org/section-72-nch_syznanie_1926_.html
I |Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)___________________________________________________
Допълнителна информация може да бъде получена от
53 Горепосоченото/ите място/места за контакт
~|друт адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
I Iелектронно посредством: (URL)
Ц горепосоченото/ите място/места за контакт
53до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)_______
Национален регистрационен номер: 2
Официално наименование:

000093403

Община Белослав
Пощенски адрес:

у л .Цар Симеон Велики №23
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Белослав

BG33

9178

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Д-р Росен Гацин, Деница Тодорова;

+359 885555255

Електронна поща:

Факс:

saznaniel9260gmail.com

+359 51122214

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://beloslav.org/section-72-nch_syznanie_l92 6_.html
Адрес на профила на купувача (URL):______________________________
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http://beloslav.org/subsection-160-nch_syznanie__ 1926.html
П Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)_____________
I.4) Вид на възлагащия орган
□ Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
□ Национална или федерална агенция/служба
□ Регионален или местен орган
□ Регионална или местна агенция/служба____
I.5) Основна дейност
□ О бщ и обществени услуги
□ Отбрана
□ Обществен ред и безопасност
□Околна среда
I IИкономически и финансови дейности
Здравеопазване________________

П

^Публичноправна организация

□ Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р уг тип:_____________

□ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
□Социална закрила
ПОтдих, култура и вероизповедание
□ Образование
£3Друга дейност: културно- просветна дейност

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. i) Обхват на обществената поръчка________________________________________
11.1.1) Наименование:

„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
Референтен номер: 2_____________________________________________________ _______
11.1.2) Основен CPV код:
30000000
Допълнителен CPV код: 1 2____ _______________________________________________ __
П.1.3) Вид на поръчка
[□Строителство_______ 53Доставки__________ ПУслуги________________________________
11.1.4) Кратко описание:

„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." 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" ■___________________________ _
11.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС:

194876.85

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)__________________________________________ ____________

11.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

[ЕДа
□Не
Оферти могат да бъдат подавани за
53 всички обособени позиции
□максимален брой обособени позиции:
□ са м о една обособена позиция
□ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
I |Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:___________________________________ ________

УНП: 691clclc-61a9-4448-b388-8c6685d0d4cb
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_____ ___________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2

„Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела".
1

Обособена позиция №:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
31500000
Допълнителен CPV код: 1 2
____
П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр.Белослав
код NUTS:1 BG33________________________________________________________________
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Ще се доставят следната техника и осветителни тела: Сценична
осветителна техника за киносалон: Тяло за сценичен прожектор PAR-64 Цвят на тялото черен или хром по избор; насочващи капаци.1бр.; Лампа
PAR-64 СПОТ - Тип 1000W/240V, живот 300 часа.-16 бр.; Лампа PAR-64 УОШТип 1000W/240V, живот 300 часа.- 1бр.; Тяло за сценичен прожектор PAR56- Цвят на тялото черен или хром по избор; насочващи капаци- 1бр.;
Лампа PAR-56 СПОТ- Тип 300W/240V, живот 1000 часа-1бр.; Лампа PAR-56
УОШ- Тип 300W/240V, живот 1000 часа-1бр.;Цветен филтър за PAR-64Цветове по избор-1бр.; Цветен филтър за PAR-56- Цветове по избор-1бр.;
Театрален прожектор 1000W- Фокусиране 10°ъ40°; рамка за цветен филтър и
мрежа; насочващи капаци-1бр.; Лампа за прожектор 1000W- Тип 1000W/240V;
цветова температура 3200К-1бр.; Театрален прожектор 2000W- Фокусиране
10°ъ40°; рамка за цветен филтър и мрежа; насочващи капаци- 1бр.; Лампа
за прожектор 2000W - Тип 2000W/240V; цветова температура 3200К- 1бр.;
Театрален следач 1200W -Ирис с линейно регулиране; 5 цветофилтри; лампа
метал-халогенна 1200W - 2бр.; Сценичен DMX контролер- 48 DMX канала,
ръчен и програмен режим на работа-1бр.; Димер за управление на
осветлението - Четири канален по 2,5kW на канал; DMX управление;
принудително охлаждане -1бр.; Рак статив за димерите- 19" рак статив
20U- 1бр.; Блиц ефект- Мощност 4kW; захранване 220V; предпазител 32А.
DMX управление 3 канала- 1бр.; Пушек машина- Мощност 2kW; дистанционно
управлене, DMX контрол- 1бр.; Управляем прожектор (глава - Wash Moving
Head, лампа метал-халоген 575W, 16 DMX канала, 6 цвята + бяло, стробо,
промяна ъгъла на къча- 1бр.; Контролер за управление на Moving Head Възможност за управление на 12 устройства по 16 DMX канала; памет, MIDI
управление -1бр.; Кабели, конектори, аксесоари -Пълна комплектност от
кабели конектори, окачвачи необходими за функционирането на
осветителната техника- 1бр.; Монтаж на сценичната осветителна техника
за читалищна зала - Доставка, монтаж, настройка на осветителната
техника, обучение на персонала - 1бр; Осветеление - Библиотека освет.
тяло 4-ка , 72 ел.крушки-18бр.; Работен кабинет - освет.
тяло
2-ка, 8 ел.крушки-4бр; Музикална школа- освет.
тяло 2-ка, 8 ел.крушки
- 4бр.; Ритуална зала - освет. тяло
16 бр.х 4 пръчки, 64 ел. пръчки16 бр.; Зала с кръгла маса - освет. тяло 4-ка, 32 ел.пръчки - 8бр.;
Музей - освет . тяло 2-ка, 12 ел.крушки - 6 б р .; фоайе 2- ри етаж освет .тяло 10-ка, 20 ел.крушки - 2бр.; освет .тяло 6-ка,6 ел.крушки 1бр.; Киносалон - освет. тяло 1 -ца,
52 ел.крушки - 52 бр.;__________
II.2.5) Критерии за възлагане
^ Критериите по-долу
j^j Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2°
1
Г а р ан ц и о н ен с р о к
20
3 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
__ KL Цена - Тежест: 21_______________________________ _______________________ _

УНП: 691 c l cl с-6 1а9-4448-ЬЗ 88-8c6685d0d4cb
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8 0

□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_______________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:

205 95

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________ _

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:_______ дд/мм/гпт
Крайна дата:
лл/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □ Не ЦЗ

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________/ Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.1о) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________

Д а П Не|%

II.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Н е%

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_____________________________________________
И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да ЕЗ Не ЦЦ

Проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание-1926 г."-гр.
Белослав",Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г ■___________________________________________________
П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1__________________________________ ___________________
11.2.1) Наименование: 2

„Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и охлаждане".
2

Обособена позиция №:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
42512000

УНП: 691 с 1с 1с-6 1а9-4448-ЬЗ88-8c6685d0d4cb
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____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр.Белослав
код NUTS:1 BG33________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Ритуална Зала - Доставка на вътрешно тяло на единичен сплит /
мултисплит система за полускрит таванен монтаж с р-р 840x840, тип
касета c:Qoxn = 7.1кВт, Q отопл. = 8 .ООкВт,комплект с кондензна помпа и
декоративен панел.-2бр.; Доставка на инверторен термопомпен агрегат за
работа в режим синхронен мултисплит със следните мин. х-ки: Охлаждаща
мощност-14.0 (3.5-15.5)kW EER-3.21 Енерг. ефективност - Клас А Ел.
консумация при охлаждане - 4.36 (0.80-5.40) kW.Отопл. мощност - 16.0
(3.5-18.0) kWCOP - 3.61 EE-Клас А, Ел.консумация при отопление-4.43
(0.70—6.16)kW, Трифазно ел. захранване-1бр.; Библиотека- Доставка на
вътрешно тяло на единичен сплит/мултисплит система за полускрит таванен
монтаж с р-р 840x840, тип касета с:-3бр.; Доставка на инверторен
термопомпен агрегат за работа в режим синхронен мултисплит със следните
мин. х-ки: Охлаждаща мощност - 7.1 (2.2-8.0) kW EER - 3.21, SEER 6.00 ,ЕЕ- Клас А+Ел. консумация при охлаждане - 2.21 (0.35-4.0)
kW,Отопл. мощност -8.0 (1 .9-9.0) kW,COP-3.60, SCOP - 3.90 Енерг.
ефективност - Клас А,Ел. консумация при отопл.-2.22(0.35-4.0)
кДОМонофазен модел. Гарант, отопление при -20- 1бр.; Доставка на
инверторен термопомпен агрегат за работа в режим синхронен мултисплит
със следните мин. х-ки: Охлаж. мощност - 14.0 (3.5-15.5) kW EER 3.21,EE - Клас А,Ел. консумация при охлаждане - 4.36 (0.80-5.40)
kW,Отопл. мощност - 16.0(3.5-18.0) kWCOP - 3.61,ЕЕ - Клас
А,Ел.консумация при отопл.-4.43 (0.70-6.16) kW, Трифазно ел.
захранване. Гарантирано отопл. при -20- 1бр.; Кабинет:Доставка на
инверторен термопомпен агрегат с вътрешно тяло за висок стенен монтаж
със следните мин. х-ки: Охлаж. мощност - 2.50 (0.85 - 3.00) kW SEER 6.90 (А++)Отопл. мощност-3.40(0.80-5.00)kW, SCOP-4.70,(А++),Електронно
ТРВ (EEV). Гарантирано отопление при -15, Ниво на звуковото налягане 20 d B (А) Монтаж на единичен сплит -4бр.; Музикална Школа-Доставка на
инверторен термопомпен агрегат с вътрешно тяло за висок стенен монтаж
със следните мин. х-ки: Охлаждаща мощност-5.00 (1.60-6.00)kW SEER 6.70 (А++)Отопл. мощност - 6.00 (1.20—8.20)kW SCOP -3.80 (А)Електронно
ТРВ (EEV). Гарант, отопление при -15 Монтаж на единичен сплит - 4бр.;
Фоайе- Доставка на вътрешно тяло на единичен сплит/мултисплит система
за полускрит таванен монтаж с р-р 840x840, тип касета с:£)охл = 14.0кВт,
Q отопл. = 16.ООкВт,комплект с кондензна помпа и декоративен панел2бр.; Доставка на инверторен термопомпен агрегат за работа в режим
синхронен мултисплит със следните мин. х-ки: Охлаждаща мощност -14.0
(3.5-15.5) kW EER - 3.21, ЕЕ- Клас А,Ел. консумация при охлаждане 4.36 (0.80-5.40) kW,Отопл. мощност - 16.0(3.5-18.0) kWCOP - 3.61,ЕЕ Клас А, Ел. консумация при отопление-4.43 (0.70-6.16) kW , Трифазно
ел.захранване, Гарантирано отпление при -20 - 2бр.; Фоайе I-ви Етаж Доставка на вътрешно тяло на единичен сплит/мултисплит система за
полускрит таванен монтаж с р-р 840x840, тип касета с:£)охл = 14.0кВт, Q
отопл. = 16.ООкВт,комплект с кондензна помпа и декоративен панел 2бр.; Доставка на инверторен термопомпен агрегат за работа в режим
синхронен мултисплит със следните мин. х-ки: Охлаж. мощност - 14.0 (3.5
-15.5) kW EER - 3.21, EE-Клас А, Ел. консумация при охлаждане - 4.36
(0.80-5.40) kW, Отопл. мощност - 16.0(3.5-18.0) kW;COP - 3.61, ЕЕ- Клас
АЕл. консумация при отопление - 4.43 (0.70-6.16) kW,Трифазно ел.
Захранване,Гарантирано отопление при -20 - 2бр.; Заседателна Зала и
Музейна Експозиция -Доставка на вътрешно тяло на ед. сплит/мултисплит
система за полускрит таванен монтаж с р-р 840x840, тип касета с:0охл =
9.ООкВт, Оотопл. = 10.ООкВт, комплект с кондензна помпа и декоративен
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Партида:

панел - 2бр.; Доставка на инверторен термопомпен агрегат за работа в
режим синхронен мултисплит със следните мин.х-ки: Охлаждаща мощност 9.0 (3.0-10.0) kW EER - 3.01, SEER - 5.60, EE - Клас А+, Е л . консумация
при охлаждане - 2.99 (0.60-3.70) kW; Отопл. мощност - 10.0 (2.2-13.9)
kW,COP-3.41, SCOP - 3.80, ЕЕ- Клас А,Ел. консумация при отопление 2.93 (0.46-5.20) kW, продължава вт.11.2.14:
11.2.5) Критерии за възлагане

13 Критериите по-долу
3 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2 “
1
Гаранционен срок

20

Р Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена - Тежест: 21

80
] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:

67403.85

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:_______ дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг_________________________________________ _________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Р Не ЦЗ

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________/ Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Д а Р Не ИЗ
Д а Р Не ЕЗ

11.2.12) Информация относно електронни каталози
[^Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог___________________________________ ___ ___________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да ЦЗ Не Р

Проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание-1926 г."-гр.
Белослав",Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г.____________________________________________________ _____________
11.2.14) Допълнителна информация:

Ниво на звуковото налягане - 32 d B (А),Монофазен модел. ,Гарантирано
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отопл. при -20 - 2бр.; Кабинет-Доставка на инверторен термопомпен
агрегат с вътрешно тяло за висок стенен монтаж със следните мин. х-ки:
Охлаж. мощност - 2.50 (0.85 - 3.00) kW SEER-6.90 (А++), Отопл. мощност3.40(0.80- 5.00) kW SCOP - 4.70 (А++),Електронно ТРВ (EEV),Гарантирано
отопл. при -15 Ниво на звук. налягане-20 d B (А)- 2бр.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2

„Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и друга
техника"
Обособена позиция №: 3
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
30230000
Допълнителен CPV код: 1 2
____
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр.Белослав
код NUTS:1 BG33_____________________________________________________________ _
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Компютър-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 Tnn: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 (xl), 1 full-height PCIe xl6, VGA конектор: VGA, Windows
OS: Windows Home 10, 64Bit, OFFice Home and Business 2016 Win- 56p.;
Мишпулт-24 микрофонни плюс 2 стерео входа; 4 суб групи; цифров ефект
процесор-1бр.; Di-box- Активен развързващ блок, 8 незав. канала, 8
входа, 8 сим. изхода-1бр.; Кросовер-Цифров процесор за управление на
озвуч. система; 24bit / 96kHz; 2 входа / 8 изхода; кросовер, лимитер,
закъснител, параметричен екулайзер и прагов ограничител на шума на
входните канали-1бр.; Озвучително тяло ниски честоти- Акустичен тип хорн; мощност 2000W AES; говорител 18" с 4" шпула-2 броя;
чувствителност 106 dB/W/m; импеданс 4Q; честотна лента 40Hz -г 300Hz1бр.; 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 8Q; честотна лента 180Hz a 20kHz;
работа в biamp режим-1бр.; Озвучително тяло широколентово- Тип двулентово; мощност 1600W AES; говорители 2x15" с 4" шпула; драйвер 2"
с 3" шпула; хорн с насоченост не по-малка от 900хоризонтала,40°
вертикала чувствителност 100 dB/W/m; импеданс 4Q; честотна лента 40Hz -г
20kHz; пасивен филтър със защита на драйвера-1бр.; 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 8Q;
честотна лента 60Hz е 20kHz.-1бр.;Усилвател за озвучителни тела ниски и
средни честоти- Четири канален усилвател; технология клас D; ном.
мощност 4x2000W на 4Q; стандартни защити плюс защита от понижено и
повишено мрежово напрежение-1бр.; Усилвател за средночестотни и
високочестотни драйвери-Двуканален усилвател;технология клас D; ном.
мощ. 2x450W на 4Q -1бр.;Усилвател за широколентови озвуч. тела и_______

УНП: 691c l c l с-6 1а9-4448-ЬЗ 88-8c6685d0d4cb

7

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

монитори- Четири канален усилвател; технология клас D; ном. мощ.
4x2000W на 4Q -1бр.; Мишпулт за мобилна озвучителна система- Бр.
входове 10 микрофонни плюс 4 стерео; цифров ефект, възможност за монтаж
в 19" рак -1бр.; Широколентово озвучително тяло за мобилна озвуч.
система- Тип - двулентово; мощност 1600W AES; говорители 2x15" 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 4Q;
честотна лента 40Hz -f 20kHz; пасивен филтър със защита на драйвера;
предпазни ъгли , ръкохватки за пренасяне, брезентов (кожен) калъф за
транспорт-1бр.; Видеокамера- Full HD видеокамера със запис върху флашмемори карта14,2-1бр.;Фотоапарат-24.2МР + Обектив 18-105 VR - 1бр.;
Външен Хардиск- Капацитет 5ТВ, Размер 3.5", Интерфейс USB 3.0, Външно
захранване- 1бр.; Мултимедиен Проектор и екран - Формат 16:9/4:3,
Контраст 35000:1, Видео сигнал 108Ор/1080i/72Ор/576р/48Ор - 2бр.;
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 ООИЗТвърд диск: 1 ТВ SATA 5400 rpm, Дисплей: над
15,6" (39.62cm) Full HD (1920x1080) LED - 26p.; 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,
Продължава в т.И, т.2.14) :
И.2.5) Критерии за възлагане

53 Критериите по-долу
ЕЗ Критерий за качество - Име: / Тежест: 122°
1
Гаранционен срок
20
Q Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
н Цена - Тежест: 21
20
I | Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:

10 687 8

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:_______ дд/мм/гггг
Крайна дата:
лд/мм/гггг_________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ЦЦ Не 153

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________/ Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II. 2. ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_______________________________________

Да □ Не 5 3

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции________________________________________ ____________________Да D Не ЕЗ
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Описание на опциите:
11.2.12) Информация относно електронни каталози
П Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
_______________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да БЗ Не П

Проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание-1926 г."-гр.
Белослав",Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г.___________________________________________________________________
11.2.14) Допълнителна информация:

2Ch Speaker System (1 way 2 SPK), Virtual Surround Plus,- Збр.; Лазерно
многофункционално устройство за монохромен печат -принтер, копирна
машина, скенер до формат А3-1бр.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия за участие__________________________________________________
111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
I I Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

няма
Ш.1.3) Технически и професионални възможности
] Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участниците следва да са изпълнили доставки, с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка наймного 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 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.При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП,
участникът попълва поле 16) от раздел В: Технически и професионални
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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 общ.поръчка, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с док-во за извършената
доставка.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 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 общ. поръчка
участник се позовава на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, приложими се явяват разпоредбите на чл. 65
от ЗОП. 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 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 ОС.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1.Участниците следва да са изпълнили доставки, с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка наймного 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 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/йли юридически лица, което е
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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 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.__________
III. 1.5) Информация относно запазени поръчки 2
I |Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
□ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места________________________________________________________________
111.2) Условия във връзка с поръчката 2____________________________________ _
III. 2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:__________
111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора се представя, при подписване на
договора, в размер 3% 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) 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 30 дни, след 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 минимум 30 календарни дни, след крайния срок на договора;
участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията
за изпълнение . когато гаранцията се представя под формата на парична
сума същата се превежда по сметка:
Банка: "ДСК" ЕАД , IBAN: BG 48
STSA 9300 0006 7720 57, BIC: STSA BGSF;_______________________________
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
□ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката_______________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. l) Описание __________________________________ ______________________
IV. 1.1) Вид процедура
□ Открита процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Ограничена процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
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□Състезателна процедура с договаряне
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
53Публично състезание_______________________________________________________
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
□ Т а зи обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□ Рамково споразумение с един оператор
I IРамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
□ Т а зи обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
П Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи____
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
□ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти____________________________________________________
IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
□ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори____________________________________________ _
IV.1.6) Информация относно електронния търг
□ Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:________________________________
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да □ Не
(GPA)________________________________________________________________ _
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)_______________________________________________________ _

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21.03.2018 дд/мм/гггг___________________________________Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4
ял/мм/гггг__________________________________________________________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

1
I IАнглийски
53Български
I |Гръцки
I IДатски
□ Естонски

□ Ирландски
□ Испански
□ Италиански
□Латвийски
ПЛитовски

□ Малтийски
□ Немски
I |Нидерландски
□ Полски
□ Португалски

□ Румънски
□Словашки
□Словенски
□Унгарски
□ Фински

□ Френски
□Хърватски
□Чеш ки
□ Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:_______ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.03.2018 дд/мм/гпт

Местно време: ю:оо

Място: Заседателна зала в сградата на Община Белослав, гр.Белослав,ул.Цар Симеон Велики № 23,
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени
авители, както и представители на средствата за масово
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|осведомяване"!

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________
VI. l) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

Да Ц Не 1X1

VI.2) Информация относно електронното възлагане
^]Ще се прилага електронно поръчване
^]Ще се използва електронно фактуриране
П Ш е се приема електронно заплащане________________________________________________
VI.з) Допълнителна информация: 2

Плащанията договора ще се извършват под формата на авансово плащане и
окончателно плащане. Авансовото плащане е в размер до 20%(двадесет на
сто) от стойността на договора и се изплаща в 30 дневен срок
получаване на авансово плащане по договора за Безвъзмездна финансова
помощ № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
Управляващият орган Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ), представяне на
гаранция, предварително одобрена от възложителя, покриваща пълния
размер на авансовото плащане с ДДС и проформа- фактура за размера на
авансовото плащане.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.
В публичното състезание може да участва участник, който отговаря на
условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП, условията по чл. 107 от
ЗОП, а именно: а/ участник, който не отговаря на поставените критерии
за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за
обществена поръчка или в документацията; б/ участник, който е
представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените
условия на поръчката; правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и
трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;
в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1
от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно ч л . 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;
г/ участници, които са свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР
на ЗОП.От участие в процедурата се отстранява и участник, за когото е
налице обстоятелство по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.
Информация, свързана с основанията за отстраняване от процедурата се
попълва в Част III от ЕЕДОП.
Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са
в сила в Р България и относими към предмета на поръчката са както
следва:Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки:-Национална
агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg; Относно задължения,
свързани със закрила на заетостта и условията на труд: -Министерство на
труда и социалната политика, интернет адрес: www.mlsp.government.bg;
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Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.government.bg ; ИА „Главна
инспекция по труда", интернет адрес: www.gli.government.bg
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения
изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.б ЗОП, преди
сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя
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.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 ЗОП, жалби могат да се подават в 10 дневен
срок от:
- изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП- срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или за допълнителна информация;
__________
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби2
_________________
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 27.02,2018 дд/мм/гггг______________________
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Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1
2
4
20
21

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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