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Приложение № 6 

 

 

 

 
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на офис техника и обзавеждане за офис по 

проект е-МС code ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съ-финансиран 

от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-

2020 г.“ 

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект е-МС code ROBG-471 „Нови 

дестинации в трансграничния туризъм“ по административен договор за безвъзмедна финансова 

помощ № 94474 от 21.08.2018 г., съ-финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество 

Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Зелен район, Специфична цел 

2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното 

наследство. 

 

II. ОБХВАТ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

 

Основните цели на проекта са: 

- да обедини хората и общностите на границата между Румъния и България; 

- да насърчи сътрудничеството за съвместно устойчиво развитие, като се използват културните и 

природните  ресурси. 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: 

- изграждане на Палеопарк и информационен център с изложбена площ в гр. Вършец и създаване 

на съвместен туристически продукт "Трансграничен музей"; 

- създаване на модерен, иновативен и интерактивен набор от инструменти за насърчаване на 

трансграничното наследство; 

- увеличаване на туристите в трансграничния регион Крайова-Вършец. 

Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца, с начало – 30.08.2018 г. и край – 29.08.2021 

г. 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
„ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОФИС ПО 

ПРОЕКТ  е-МС code ROBG -471 „НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В 

ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“ 
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Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на нови офис техника и 

обзавеждане за офиса на проект е-МС code ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния 

туризъм“. 

 

III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

В настоящата обществена поръчка е предвидена доставка на офис техника и обзавеждане за 

офиса на проект е-МС code ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, сграда на 

Общинска администрация – гр. Вършец,  както следва: 

 

№ 
ВИД НА АКТИВА 

/ДОСТАВКАТА/ 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА 

ДОСТАВКАТА 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

/БРОЙ/ 

ЕДИНИЧНА 

ПРОГНОЗНА 

ЦЕНА В ЛЕВА 

БЕЗ ДДС /ЗА 

БРОЙ/ 

1 

Многофункциона

лно устройство - 

Цветна копирна 

машина 

 

 

 

* Всички параметри да се считат за 

минимални 

Автоматичен двустранен печат до А3 

формат, Автоматично двустранно копиране 

и сканиране, Безжичен Wi-Fi печат, 

минимум 25 стр./мин А4, минимум 14 

стр./мин А3, минимум 2GB памет + 250HDD, 

Мрежова връзка, Тонер касети за минимум 

28000 страници - черна, минимум 20000 

страници – цветни, Печат върху картони с 

грамаж от 220 до 300 гр./м2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5670,00 

2 

Преносим 

компютър 

(Лаптоп), 

включително 

операционна 

система, офис 

пакет и 

антивирусна 

програма 

* Всички параметри да се считат за 

минимални 

Екран: 15.6" FullHD (1920x1080) Anti-Glare, 

Процесор с резултат по PASSMARK над 

9000 т.,  твърд диск минимум 500GB SSD, 

RAM памет минимум 8GB DDR4, 

видеокарта с минимум 2GB GDDR5, HDMI, 

VGA, LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 

802.11ac, Bluetooth 4.1, 2х USB 3.0, 1x USB 

3.1 Type-C Gen 1, вградена уеб камера, със 

софтуер с лиценз WINDOWS 10 + 

Microsoft Office 2016 или еквивалент 

 

4 

 

 

 

 

1980,00 

3 
Архивен шкаф за 

документи 

 

* Всички параметри да се считат за 

минимални 2 
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Метален офис шкаф, здрава метална 

конструкция, заключване, уникално за всеки 

шкаф, 4 рафта, с възможност за регулиране 

височината на рафтовете, сив цвят, 80/44/200 

283,00 

 

!!! Изискванията по техническата спецификация се считат за задължителни минимални 

изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от 

поръчката. За всеки конкретно посочен в настоящата техническа спецификация стандарт, 

спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят 

приема и еквивалентни такива.  

 

Ценовите оферти на участниците не трябва да надхвърлят както общата прогнозна 

стойност на обществената поръчка, така и тази за отделните позиции, посочени в 

таблицата по-горе. 

 

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на 

настоящата поръчка е в размер на обявената обща прогнозна стойност. 

 

* Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени 

като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката. 

 

 Доставката, предмет на поръчката, ще се извърши в сградата на Общинска администрация-

Вършец, гр. Вършец, бул. „България“ 10; 

 

 Изпълнението на поръчката включва доставка с осигурен от Изпълнителя транспорт, 

разходите за който са включени в предложението за цена за изпълнение на поръчката; 

 

 Изпълнителят е длъжен да извърши монтаж на оборудването и обзавеждането, за което е 

това е приложимо; 

 

 Изпълнителят е длъжен да извърши пробно изпитване на съответната техника; 

  

 Изпълнителят се задължава при извършване на доставката и монтажа на стоките да пази 

обекта, като не допуска повреди или липси по него; 

 

 Приемането на доставките ще се удостоверява чрез подписване на приемо-предавателен 

протокол от представители на двете страни;  

 

 В случай на явни недостатъци по отношение на вида и количеството на доставяното 

оборудване и обзавеждане, при приемането му ще се съставя констативен протокол за 

рекламация;  

 

 Всички останали условия, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и 

задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор към 

документацията.  
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IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ 

4.1. Да бъде ново и неупотребявано, за което Изпълнителят подписва декларация заедно с 

подписването на приемо-предавателния протокол; 

 4.2. Да бъде произведено от качествени материали, осигуряващи нормална, безпроблемна и 

безопасна експлоатация за периода на ползването им; 

 4.3. Да отговаря на Европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има такива, 

приложими за него);  

4.4. В техническото предложение участникът задължително трябва да посочи производител 

и модел на предложените видове оборудване и обзавеждане. За всеки отделен артикул участникът 

трябва да представи информационна брошура относно техническите характеристики и параметри, 

минимален гаранционен срок, инструкция за работа с оборудването, ако е приложимо и др. 

съпътстваща информация, свързана с монтаж и употреба.  

4.5. Минималния гаранционен срок на оборудването и обзавеждането е 24 месеца, считано 

от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между страните за приемане на 

дейностите, включени в поръчката; 

4.6. При повреда на доставените артикули, принадлежностите и пособията в гаранционния 

срок, Изпълнителят следва да осигури сервиз на място не по-късно от 48 часа от уведомяването.  

 

V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Дейностите, предмет на настоящата поръчка включват: доставка, монтаж (където е 

приложимо) и гаранционно поддържане на доставените артикули. Изпълнителят следва да 

осигури гаранция и поддръжка на доставената офис техника и обзавеждане за оферирания от него 

срок в техническото предложение, който трябва да е не по-малък от минимално посочения срок 

съгласно техническата спецификация. Изпълнителят следва да предвиди обучение на персонала за 

работа с доставеното оборудване, където е приложимо.  

 

VI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП и чл. 49, ал. 2 от ЗОП 

да се счита добавено и да се чете "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по 

настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или 

други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, специфичен 

процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство. 

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато техническите спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че 

предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, 

спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в 

своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че 

предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени 

от техническите спецификации. 
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На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато технически спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, 

доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски 

стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен 

стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по 

стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, 

включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни 

документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни 

характеристики и функционални изисквания. 
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