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Приложение № 6.2 

 

ОП 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

Обществената поръчка е с предмет: „Закупуване на ново обзавеждане и обзавеждане 

за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по две обособени позиции – за  

Обособена позиция № 2: „Доставка на обзавеждане за сградата на общинска музейна 

колекция, гр. Вършец“. 

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“  по договор за безвъзмедна 

финансова помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г., финансиран по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 

II. ОБХВАТ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

 

Общата цел на проект „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на 

общинска музейна колекция“ в град Вършец, община Вършец е:   Подобряване на 

качеството и достъпа до културна инфраструктура на територията на община Вършец. 

Целта на проекта е едновременно да подобри средата и условията за живот, свързани с 

културния живот в град Вършец, както и да повиши привлекателността му като туристическа 

дестинация, към което са насочени и специфичните цели на проекта. 

Конкретна цел 1 – Подобряване на качеството на инфраструктурата, свързана с 

културния живот на община Вършец, чрез модернизиране на сградата на общинска музейна 

колекция; 

Конкретна цел 2 - Повишаване на туристическата привлекателност на община 

Вършец като туристическа дестинация, чрез популяризиране на културно-историческото 

наследство на региона. 

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на ново обзавеждане за 

сградата на общинска музейна колекция, град Вършец. 

III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

В настоящата обществена поръчка са предвидени доставка и монтаж на обзавеждане  

за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец, както следва: 
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№ 
ВИД НА АКТИВА 

/ДОСТАВКАТА/ 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ОБЗАВЕЖДАНЕТО 

КОЛИЧЕСТВО 

/БРОЙ/ 

1 Офис бюра 

Офис бюро с размери: 140 см/78 см/74 см; 

материал: дърво – масив и фурнир, с метални 

обкови на чекмеджета.     

2 

2 Офис маса материал дърво / МДФ, метални конструкции, с  

размери  160/76/72см 
1 

3 
Стелаж за 

информационни 

материали 

Стелаж за брошури А4 - 9 позиции; височина 1,5 

м;  материал – метална рамка, контейнери от 

плексиглас.  

2 

4 Офис шкаф за архив  

Офис шкаф за архив с размери 650/422/2075 мм.; 

изработен от ламинирано ПДЧ и МДФ профил 

титан. Универсален на вратичката – ляв или 

десен.  

1 

5 

Шкаф за 

мултифункционално 

устройство 
Размери 65/60/65 ПВЧ 

1 

6 Стол работен  

Работен стол със средно висока облегалка. 

Kомплектован с подлакътници, статична връзка. 

Газов механизъм, полипропиленова кръстачка   
2 

7 Стол посетителски 
Хромирана  рамка, дамаска или черна изкуствена 

кожа, 3 години гаранция, с подлакътник 
30 

8 Маса за срещи 

Заседателна маса за 10/12 души, Подходяща за 

интегриране към работното място Плот с 

дебелина минимум 25 мм, размери 220/110/74 см 

1 

9 
Помощен контейнер за 

бюро Размер 66/50/74, ПВЧ 
1 

10 Витрини вертикални 

Размер 42/58/162,  Вискококачествено термо- и 

химическо устойчиво меламиново покритие,  

Плоскости 18мм, ПВЧ, със стъклени врати. 

15 

11 
Ниска маса (остъклена 

за изложения) 

Размер 120/60/45, ПВЧ, с двоен стъклен плот, с 

възможност за заключване, LED осветление 
26 

12 Стелажи 

Размер 120/35/120, Термо- и химически 

устойчиво меламиново покритие , Плоскости 25 

мм, без гръб 

2 

13 Шкаф за документи 
Размери 120/45/74, ПВЧ 

1 

14 Закачалка  
Стомана с прахово покритие, височина 178 см 

1 
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15 Кошче за отпадъци 
Негорим материал. Тяло от черна метална мрежа. 

5 

16 
Стелажи с музейни 

табла 

Стелажи с музейни табла – изработени от PVC 

плоскост с дебелина 5 мм и апликация на PVC 

фолио с пълноцветен печат, на метална стойка 

височина 1 м и табло с размери 1,25 м х 1,0 м;     

6 

17 Експозиционна витрина  

Музейна витрина с размери 80 / 80 / 245 см, 

изработени от стъкла с 8 мм дебелина с 

възможности за различна степен на 

удароустойчивост; тясно специализирани 

алуминиеви профили, MDF, ламинирани ПДЧ, с 

високоустойчиви полимерни матови покрития с 

на практика безкрайна цветова гама; прозрачни 

UV лепила за свързване на неподвижните стъкла 

и ефикасни прахоулавящи четки на контакта 

между подвижните и неподвижните елементи на 

витрините: вградено нисковолтово осветление с 

регулиране на посоката и интензитета на 

светоизточниците, които са със студена светлина; 

дискретно едно-, дву- и тристепенно заключване; 

скрити механизми за едно- и двустепенно 

нивелиране и за леко и безопасно отваряне-

затваряне на подвижните стъкла или пълното им 

отстраняване от инструктиран персонал.  

7 

18 Експозиционни табла - 

първи вид Плексиглас и алуминий, 70/100 см 30 

19 Експозиционни табла - 

втори вид Плексиглас и алуминий, 50/70 см 30 

20 
Модулни реквизити от 

плексиглас - за 

витрините 

Модулни поставки за експонати, изработени от 

плексиглас 

10 

 

!!! 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.  

 

 Доставката и монтажът на обзавеждането, предмет на поръчката, ще се извърши в 

сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец; 

 

 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 обзавеждането, за което е приложимо; 
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 Изпълнителят е длъжен да извърши пробно изпитване на оборудването, за което е 

приложимо; 

  

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

пази обекта, като не допуска повреди или липси по него.  

 

 Приемането на доставеното обзавеждане 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 

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.  

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО 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 обзавеждане. За всеки отделен артикул 

участникът трябва да представи информационна брошура относно техническите 

характеристики и параметри, минимален гаранционен срок, инструкция за работа с 

обзавеждането, ако е приложимо и др. съпътстваща информация, свързана с монтаж и 

употреба.  

4.5. Минималният гаранционен срок на 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 обзавеждането, 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 и 

гаранционно поддържане (където е приложимо) на обзавеждането. Изпълнителят следва да 
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осигури гаранция и поддръжка на доставеното 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 обзавеждане, 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. 

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. 

 

 


