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ОБЗАВЕЖДАНЕ И МЕБЕЛИРОВКА; 

ФИНАНСИРАНА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020Г.“ 
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I.ОБЯВА №С-9/27.07.2017г. 

 

II.УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ПО 

РЕДА НА ЧЛ. 186 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ: 

ДОСТАВКА  

 

 

Възложител на настоящата обществената поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и 

шеста от ЗОП е Община Ботевград, с административен адрес: гр. Ботевград, пл. 

”Освобождение” № 13, тел. 0723/66608, факс: 0723/66635, e-mail: op@botevgrad.org;  

интернет адрес: http://www.botevgrad.bg 

 

Предмет на обществената поръчка e: “Доставка и монтаж на ново оборудване и 

обзавеждане на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания в гр. Ботевград по 

две обособени позиции: 

Обособена позиция 1 – Специализирано обзавеждане и оборудване за рехабилитация; 

Обособена позиция 2 – Компютърно, телевизионно оборудване и обзавеждане и 

мебелировка; 

финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.“ 

 

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП.   

Доставяното оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца и възрастни хора с 

увреждания по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.  следва да отговаря на 

описаните тук технически изисквания: 

 

По обособена позиция 1 – Специализирано обзавеждане и оборудване за рехабилитация; 

 

№ Оборудване Техническа характеристика 

К-во 

1. Масажна кушетка 

Регулируема височина 68-84 см., размери 

192х70 см. 

1 бр. 

2.  

Комплект, състоящ се от 20 

броя части  

 

2.1. Балансьор  Диаметър 40 см., неплъзгаща се повърхност  2 бр. 

2.2. 

Твърди топки с релефна 

повърхност с различни 

размери Размерите са съответно – 6,8,9,10,20 см. 

10 бр. 

/по 2 бр. 

от всеки 

размер/ 

2.3. 

Меки топки с релефна 

повърхност  Размерите са съответно – 10, 20, 28 см. 

6 бр. 

/по 2 бр. 

о т 

всеки 

размер 

2.4. Бодлив ринг  Диаметър 17 см. 2 бр. 

3. 

Комплект, състоящ се от 6 

броя части  

 

mailto:op@botevgrad.
http://www.botevgrad.bg/
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3.1. 

Терапевтични топки за 

подобряване на опорно-

двигателния контрол- 

различни диаметри 

Диаметър – 55,65,75,85 см. Натоварване – не 

по-малко от 300 кг. 

 

4 бр. 

3.2. 

Топка с форма на фъстък, с 

бодлички Диаметър – 50 см. 

2 бр. 

4. 

Дюшечета за рехабилитация 

и гимнастика - 

удъропоглъщащи 140х60х6 см. 

10 бр. 

5. Сензорна пътека 

5 елемента с различно такатилно покритие и 

носеща платформа за съхранение. Размери на 

елементите 38х38 см. 

2 бр. 

6. 

Колело за пасивно и активно 

раздвижване на долен 

крайник 

Апарат за активна и пасивна тренировка на 

краката. Автоматично преминаване от един 

режим в друг. Сервотренировка за мотивация. 

Регулиране на съпротивлението при активна 

тренировка. Антиспастична функция. 

Индикатори за обратна връзка на параметри в 

реално време (биофийдбек) – симетричност, 

енергия, обороти и др. Едновременно показване 

на всички параметри за лесно следене на 

състоянието.Програма анализ на резултатите. 

Програма с възможност за задаване на 

собствени параметри. Промяна на радиуса на 

въртене на педалите. Опори за подбедрицата, 

регулиращи се.  Опори за ръцете с ръкохватки. 

Регулиране на дължината на основата. Голям 

(минимум 14 см. диагонал) цветен  екран и 

тактилни бутони за управление. 

1 бр. 

7. Бягаща пътека 

Механична, две нива на наклон – размери на 

основата 155х66 см., натоварване 100 кг. 

1 бр. 

8. 

Механичен уред за 

раздвижване на коляно – 

фиксира гърба и ръцете 

Устойчива метална конструкция с регулиране 

на натоварването. 

1 бр. 

9. 

Стълба за рехабилитация, 

подпомагаща хватателните 

движения, психомоториката 

и координацията при ходене 

Дървена конструкция 165х60 см., двураменна, с 

три и четири стъпала на съответното рамо, с 

нехлъзгащо тактилно покритие и метален 

парапет регулируем във височина от 50 до 82 

см. 

2 бр. 
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10. 

Многофункционален апарат 

за продължителна пасивна 

мобилизация на китката и 

ръката с опозиция на палеца 

Апарат за китката и пръстите с пасивна 

мобилизация за девет вида движения:                                   

комбинирано свиване на юмрука с обхват от – 

30° до + 225° (свиване при проксималните, 

средните и дисталните стави), Улнарно 

(лакътно) отклоняване от – 30° до + 60°, 

екстензия/флексия на китката от – 50° до + 90°, 

екстензия/флексия на китката съпроводено със 

сгъване на ставите на средните фаланги от – 50° 

до + 140°, пронация/супинация от – 90° до + 

90°, опозиция на палеца от 0° до 180°, сгъване 

на вътрешни на китката мускули от 0° до 90°, 

разгъване на вътрешни на китката мускули от 

0° до 180°, селективна мобилизация на 

дистална става от 0° до + 70°. Програмируемо 

управление с LCD дисплей и тактилни бутони, 

пълен набор от приставки. 

1 бр. 

11. 

Пособия за масаж на 

стъпалата Гумен цилиндър с бодлички, дължина 15 см. 

10 бр. 

12. 

Вертикализатор - задържа 

лицето в изправена позиция, 

фиксира тялото и главата 

Метална конструкция, промяна на опората -

предна и задна, регулируеми опори за гърдите, 

таза и колената, триизмерни опори за ходилата, 

масичка и опора за главата. За деца с ръст от 93 

до 136 см. и тегло до 40 кг. 

1 бр. 

13.  

Вертикализатор - задържа 

лицето в изправена позиция, 

фиксира тялото и главата 

Метална конструкция, промяна на опората -

предна и задна, регулируеми опори за гърдите, 

таза и колената, триизмерни опори за ходилата, 

масичка и опора за главата. За деца с ръст от 

112 до 153 см. и тегло до 80 кг. 

1 бр. 

14. Столче за позициониране 

Дървена конструкция, меко тапицирана. 

Регулируеми: странични опори за гърдите, 

странични опори за таза, опори за краката, 

опора за главата, дълбочина на седалката, 

подлакътници. Окомпллектовано с масичка, 

обезопасяваща жилетка и колела със спирачки. 

За деца с ръст от 95 до 135 см 

2 бр. 

15. Столче за позициониране 

Дървена конструкция, меко тапицирана. 

Регулируеми: странични опори за гърдите, 

странични опори за таза, опори за краката, 

опора за главата, дълбочина на седалката, 

подлакътници. Окомпллектовано с масичка, 

обезопасяваща жилетка и колела със спирачки. 

За деца с ръст от 112 до 153 см 

2 бр. 

16. 

Стол за хранене/детски с 

различни размери 

С обезопасителни колани, две табли, от които 

едната се сваля, място за чаша, две позиции на 

височината на седалката 

4 бр. 
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17. Проходилка - детска 

Проходилка за деца с опори за гърдите  и таза. 

Колела със спирачки. Резделител за краката. 

Опора за ръцете. За деца от 95 до 135 см. и до  

40 кг. 

2 бр. 

18. Проходилка  

Проходилка с предна и задна опора, 

комбинирана за деца и възрастни. За деца от 95 

до 135 см и възрастни от 135 до 180 см.  

Ръкохватки за ръцете, опори за 

предмишниците, колела със спирачки. 

1 бр. 

19. Кончета за скачане  

Топка с глава на конче и уши за хващане, 

издържаща натоварване 150 кг., и поне три 

различни диаметри – 45, 55,65 см. 

4 бр. 

20. 

Координатор – диск за 

развиване на координацията 

ръка - око 

Дървен диск с диаметър 22 см., с три 

вертикални стълбчета за нанизване на 

елементи. 

1 бр. 

21. 

Мотолино – уред за 

психомоторика с изразен 

игрови елемент за трениране 

на фините движения и 

координацията 

Дървена конструкция, размери: основа ф70 см., 

височина 75 см., тегло 14 кг. 

2 бр. 

22. 

Комплект „Умения за 

писане“  

8 дървени табла с различни тактилни криви, с 

форми на елементи на букви 

2 бр. 

23. 

Комплект „Умения за 

четене“  

За развиване на умения за разбиране, четене и 

възпроизвеждане на информация 

6 бр. 

24. 

Пъзели, развиващи паметта, 

логиката и 

съобразителността Прогресивен пъзел за деца от 3 до 11 г. 

10 бр. 

25. 

Табло ДЕЖ за трениране на 

различни дейности от 

ежедневието 

С поне 10 различни дейности, със светлинна 

сигнализация при включване на контакти и 

лампи и звукова сигнализация при включване 

на звънец 

2 бр. 

26. 

Маса  за трудотерапия с 

регулиращ се наклон и 

ъглова седалка за 

провеждане на трудотерапия  

Маса за трудотерапия с размери на плота – 

80х60 см., с изрез по радиус за тялото, с 

регулиране на височината от 53 до 94 см., с 

колела със спирачки и регулиращ се наклон от 

0° до 90°. Ъглова седалка с демонтируеми 

колела със спирачки и регулираща се височина 

от 22 до 34 см. при монтирани колела. 

4 бр. 

27. 

Барбарони от водоустойчив 

материал /големи/ Диаметър на основата – 70 см., височина 50 см. 

6 бр. 

27. 

Маса за работа на дете с 

увреждане 

Маса с дървен плот с изрязан полукръг за 

вместване на инвалидна количка. Размери 

120х70х70 см. 

1 бр. 

  

Гаранционен срок за оборудването и обзавеждането: 2 (две) години.  

 

ВАЖНО: Посочените технически изисквания се отнасят за специализираното обзавеждане и 

оборудване за рехабилитация, предмет на доставка по Обособена позиция 1. 



 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

BG05M9OP001-2.005-0035-C01–„Подобряване достъпа до заетост  

и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” 

 

Този документ е създаден в рамките на проект на Община Ботевград във връзка с процедура BG05M9OP001-2.005 “ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА“ по Приоритетни оси „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“ и „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  
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 1. Основни изисквания за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 

1.1. Участниците да са направили предварителен оглед на центъра и да са се 

запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и техническите 

спецификации. 

1.2. Доставяните обзавеждане и оборудване следва да са с доказан произход и да 

отговарят на БДС и европейските норми за безопасност, утвърдени от Европейския комитет 

по стандартизация. 

1.3. Участниците следва да гарантират, че при наличие на недостатъци на 

доставяните от тях обзавеждане и оборудване, същите ще бъдат подменени за тяхна сметка. 

1.4. За оборудването и обзавеждането – участниците се задължават със срока на 

гаранционното обслужване, като гаранционното обслужване обхваща всички части и 

компоненти на съответното оборудване. 

1.5. Електрическото оборудване трябва да покрива изискванията на Европейските и 

международни стандарти (или техни еквиваленти) за електрическа безопастност и 

електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум. Захранващите 

блокове на електрическото оборудване трябва да отговарят на стандартите CE, TUEV, PFC 

(или техни еквиваленти) и да са годни за работа в стандартната електрическа мрежа в 

Република България. 

 
Прогнозна стойност: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за 

изпълнение на предмета на настоящата поръчка за Обособена позиция 1 – Специализирано 

обзавеждане и оборудване; е в размер на 33 508,33 лв. (тридесет и три хиляди петстотин и 

осем лева и тридесет и три стотинки) без вкл. ДДС или 40 210,00 лв. (четиридесет 

хиляди двеста и десет лева). 

 

!!! При несъответствие между предложената обща цена с или без ДДС, изписана с 

цифри, и предложената обща цена с или без ДДС, изписана с думи, валидна ще бъде 

общата цена, изписана с думи. 

 

По обособена позиция 2 – Компютърно, телевизионно оборудване и обзавеждане и 

мебелировка; 

 

№ Оборудване Техническа характеристика 

К-во 

1. Маса за работа Размери 120х60х70 см. 

1 бр. 

2. 

Етажерка за съхранение на 

дидактични материали 

/дидактичен шкаф/ 

Материал - ПДЧ 

Дебелина на плота 20-30 мм 

Дебелина на страниците 20-30 мм 

2 бр. 

3. Диван с три модула 

Тапицерия – дунапрен, текстил 

Конструкция - масивна дървесина, ПДЧ 

2 бр. 

4. Посетителски стол 

Тапицерия - дамаска 

База/рамка/ - стомана 

20 бр. 



 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

BG05M9OP001-2.005-0035-C01–„Подобряване достъпа до заетост  

и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” 

 

Този документ е създаден в рамките на проект на Община Ботевград във връзка с процедура BG05M9OP001-2.005 “ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА“ по Приоритетни оси „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“ и „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  
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5. Телевизор + DVD 

Телевизор 32“, резолюция 

1366х768,LED,HDMI,USB,SCART. DVD – 

HDMI, USB. Кабел за свързване. 

1 бр. 

6. 

Компютърна конфигурация 

+ монитор 

Компютър  64 BIT, миннимум 2 GB RAM и 500 

GB HARDDRIVE, мишка и клавиатура. Монитор 

– 20“ , резолюция 1600х900, LED, 5 ms време за 

реакция. 

1 бр. 

 

Гаранционен срок за оборудването и обзавеждането: 2 (две) години.  

 

ВАЖНО: Посочените технически изисквания се отнасят за компютърно, телевизионно 

оборудване и обзавеждане и мебелировка, предмет на доставка по Обособена позиция 2. 

 

1. Основни изисквания за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 2 

1.1. Участниците да са направили предварителен оглед на центъра и да са се 

запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и техническите 

спецификации. 

1.2.Доставяните обзавеждане и оборудване следва да са с доказан произход и да 

отговарят на БДС и европейските норми за безопасност, утвърдени от Европейския комитет 

по стандартизация. 

 1.3.Участниците следва да гарантират, че при наличие на недостатъци на доставяните 

от тях обзавеждане и оборудване, същите ще бъдат подменени за тяхна сметка. 

 1.4.За оборудването и обзавеждането – участниците се задължават със срока на 

гаранционното обслужване, като гаранционното обслужване обхваща всички части и 

компоненти на съответното оборудване. 

1.4.Електрическото оборудване трябва да покрива изискванията на Европейските и 

международни стандарти (или техни еквиваленти) за електрическа безопастност и 

електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум. Захранващите 

блокове на електрическото оборудване трябва да отговарят на стандартите CE, TUEV, PFC 

(или техни еквиваленти) и да са годни за работа в стандартната електрическа мрежа в 

Република България. 

 

Прогнозна стойност: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за 

изпълнение на предмета на настоящата поръчка за Обособена позиция 2 – „Компютърно, 

телевизионно оборудване и обзавеждане и мебелировка“ е в размер на 2 425,00 лв. (две 

хиляди четиристотин двадесет и пет лева) без вкл. ДДС или 2 910,00 лв. (две хиляди 

деветстотин и десет лева). 

 

 

Възможност за предоставяне на варианти в офертите. Не се предвижда възможност за 

предоставяне на варианти в офертите на участниците. 

 

 

Разяснения по документацията – Всеки участник може писмено да поиска от Възложителя 

разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения следва да бъдат 

отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 3 дни преди изтичане на  срока за 

получаване на оферти. Възложителят най-късно на следващия работен ден публикува 

разясненията на официалния интернет адрес на Община Ботевград www.botevgrad.bg, в 

раздел „Профила на купувача“ на следния линк: 

http://www.botevgrad.bg/


 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

BG05M9OP001-2.005-0035-C01–„Подобряване достъпа до заетост  

и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” 

 

Този документ е създаден в рамките на проект на Община Ботевград във връзка с процедура BG05M9OP001-2.005 “ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА“ по Приоритетни оси „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“ и „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  
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http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-9-27072017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-

dostavka-imontazh-na-novo-oborudvane-i-obzavezhdane-na-dneven-tsentar-za-detsa-ivazrastni-

hora-s-uvrezhdaniya-v-gr-botevgrad-po-dve-obosobeni-pozitsii-obosobena-pozitsiya-

1spetsializirano-obzavezhda-125 

 

В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

 

Обособени позиции – Един участник може да участва както за всяка позиция 

поотделно, така и за всички позиции заедно.  

 

АКО ЕДИН УЧАСТНИК УЧАСТВА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПОЗИЦИЯ, СЕ 

ПОДАВА САМО ЕДНА ОФЕРТА, КАТО В НЕЯ СЕ ПОСТАВЯТ ТЕХНИЧЕСКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ!!! 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОФЕРТАТА 

ТРЯБВА ДА СА РАВНИ НА БРОЯ НА ПОЗИЦИИТЕ, ЗА КОИТО СЕ КАНДИДАТСТВА. 

 

 
 

ІII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 

1.В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени 

в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

изисквания на Възложителя посочени в Обявата. Участник в обществената 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 доставки 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

2. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с 

тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

 2.1.1. Участник в обществената 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 строителство, доставки или услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено.  

 2.1.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото са налице обстоятелсвата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а 

именно: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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 кандидата или участника, 

http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-9-27072017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-dostavka-imontazh-na-novo-oborudvane-i-obzavezhdane-na-dneven-tsentar-za-detsa-ivazrastni-hora-s-uvrezhdaniya-v-gr-botevgrad-po-dve-obosobeni-pozitsii-obosobena-pozitsiya-1spetsializirano-obzavezhda-125
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-9-27072017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-dostavka-imontazh-na-novo-oborudvane-i-obzavezhdane-na-dneven-tsentar-za-detsa-ivazrastni-hora-s-uvrezhdaniya-v-gr-botevgrad-po-dve-obosobeni-pozitsii-obosobena-pozitsiya-1spetsializirano-obzavezhda-125
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-9-27072017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-dostavka-imontazh-na-novo-oborudvane-i-obzavezhdane-na-dneven-tsentar-za-detsa-ivazrastni-hora-s-uvrezhdaniya-v-gr-botevgrad-po-dve-obosobeni-pozitsii-obosobena-pozitsiya-1spetsializirano-obzavezhda-125
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-9-27072017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-dostavka-imontazh-na-novo-oborudvane-i-obzavezhdane-na-dneven-tsentar-za-detsa-ivazrastni-hora-s-uvrezhdaniya-v-gr-botevgrad-po-dve-obosobeni-pozitsii-obosobena-pozitsiya-1spetsializirano-obzavezhda-125
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или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 2.1.2.2.  Условията на т. 2.1.2.1. 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. 

3. Всеки участник трябва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т.3-5 

от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП съгласно условията на Възложителя. 

4.  Всеки кандидат или участник има право да представи само една оферта, като трябва 

да приложи към нея попълнени образци на документи, изискуеми съгласно условията. 

 

IV.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Срок на доставка: съгласно офертата, представена от участника/ците, но не по-дълъг 

от 10 /десет/  дни. 

Участник, който е предложил по-дълъг срок за изпълнение ще бъде отстранен от 

участие. 

 2. Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, 

които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. 

Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на 

поръчката и се отнасят до: 

1.1. Участниците по Обособена позиция 1 следва да са изпълнили през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на оферта, дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката.   

Под сходен „обем“ се има предвид най-малко една доставка и монтаж на обзавеждане на 

сгради с обществено предназначение и/или училищно и/или офис обзавеждане. 

Под „идентични или сходни“ дейности се имат предвид дейности, свързани с изпълнение на 

доставка и монтаж на на обзавеждане на сгради с обществено предназначение и/или 

училищно и/или офис обзавеждане.  

Доказва се със: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката, извършени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата 

(Приложение Образец №6), с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с 

доказателства за извършената доставка.  

Участниците по Обособена позиция 1 следва да притежават: 

 Внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с 

обхват, сходен с предмета на поръчката, а именно: специализирано обзавеждане и 

оборудване за рехабилитация.  
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1.2. За участниците по Обособена позиция 2 не са поставени изисквания за технически 

и професионални способности. 

3. Срокът на валидност на офертите е съгласно Обявата за обществена поръчка. 

4. Източник на финансиране – по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

BG05M9OP001-2.005-0035-C01 – „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на 

социални услуги за уязвими лица” 

 

 

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1.Подаване на оферта: 

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опакова от участника или от упълномощен 

от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска служба с препоръчана 

пратка с обратна разписка.  

 На опаковката се посочват: 

 - наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 - адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на 

участника; 

  - наименованието на поръчката, както следва: 

“Доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца и 

възрастни хора с увреждания в гр. Ботевград по две обособени позиции: 

Обособена позиция 1 – Специализирано обзавеждане и оборудване за рехабилитация; 

Обособена позиция 2 – Компютърно, телевизионно оборудване и обзавеждане и 

мебелировка; 

финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.“ 

 

 Офертата се изпраща на адрес: гр. Ботевград, п.к.2140,  площад „Освобождение“ 13, 

партерен етаж, в ЦИОГ. 

 

 2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. За получените Оферти 

Възложителя води регистър. 

 3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

 4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между 

редовете, изтривания или корекции. 

 

2.Съдържание на офертата: 

Офертата трябва да съдържа следните документи:   

I. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

II. Посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция 

при провеждането на процедурата (Приложение – Административни сведения ОБРАЗЕЦ 

№1); 
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III. Декларации по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,  

от ЗОП (Приложение – Декларации по образец №2 и образец № 3). 

          IV. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

– (Приложение Образец №4). 

V. При участници обединения – копие на договора за обединение и регистрация по 

БУЛСТАТ, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

VI. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 

(Приложение Образец №5). 

VII. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, 

извършени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата 

(Приложение Образец №6), с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с 

доказателства за извършената доставка – приложим за Обособена позиция 1.  

VIII. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение Образец №7.1 

и Образец №7.2 – Техническо предложение).  

IX. Ценово предложение (Приложение Образец №8.1 и Образец №8.2 – Ценово 

предложение). 

 

 

VI. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

 

Възложителят със Заповед назначава комисия, която да разгледа и оцени получените 

оферти. Комисията се състои от нечетен брой членове и започва работа след получаване на 

представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.  След получаване на списъка с 

кандидатите или участниците, членовете на комисията представят декларации по чл. 103, ал. 

2 от ЗОП. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането 

на участниците. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

 

Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка 

на „икономически най-изгодната оферта” на база критерий „оптимално съотношение 

качество/цена“ при следните показатели и методика за оценка: 

 

 Показател „Предлагана цена” – К1 се оценява по следната формула: 

 

К1   = най-ниска предложена цена    х 80 

Ценово предложение 

 

 Показател: „Срок на доставка” - К 2 се изчислява по следната формула: 
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К2   = най-кратък срок на доставка в календарни дни     х 20 

предложения от кандидата срок на доставка в календарни дни 

 

 Комплексната оценка /КО/ представлява сбор от получените точки по отделните 

показатели:   

 

Комплексната оценка /КО/ = К1 + К2  

 

 Комисията класира на първо място участник получил най-голям брой точки по всеки 

от показателите. 

 

Забележка: Когато предложената от кандидата или участника цена е с повече от 20% 

по-ниска от средната стойност на предложенията на останалите участници, кандидатът 

следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуването ѝ.  

 

 
 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

 Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 

30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.   

 Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването 

му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

 Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави документ за внесена гаранция за 

изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и актуални документи, 

удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и съответствието с 

поставените условия, на коитo следва да отговарят участниците. Документите се представят 

и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

В случай, че до сключване на договора, възложителят не е осигурил финансиране, то 

изпълнението на договора започва от уведомяването за осигуряването на финансирането. 

При тази хипотеза всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без 

предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. 
 

 

VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договорa е в размер на 3 % от общата стойност 

на договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума, банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, 

това следва да стане по следната банкова сметка: 

IBAN: BG58 FINV 91503304348314,  
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            BIC: FINVBGSF  

            при Първа инвестиционна банка,  клон Враца, офис Ботевград. 

Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 

трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община 

Ботевград и че е валидна за срока на изпълнение на договора. 

 

2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. 

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал.9 от ЗОП условията и сроковете за задържане или 

освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 

обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 

спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 
 

               IX. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

 

От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи: 

1.   Когато за участникът са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП. 

2. Когато участникът не е представил някой от изискуемите документи, 

предвидени в настоящите указания. 

3.  Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на 

предварително обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с 

изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им. 

4.   Участници, които са свързани лица. 

          5. Участник, който предложи цена, надвишаваща прогнозната стойност на 

поръчката без ДДС. 

 

                  X. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

За въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията и в обявата, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 
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