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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „СРЕДЕЦ” 

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org 

 

 

 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО 

РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА  ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: 

 

Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се 

в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по 

обособени позиции, както следва: 

- Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане; 

- Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни мрежи 

за прозорци. 

 

 

 

 

 

 

 

Офертата и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача: http://sredec-

sofia.org/bg/post/1031/dostavka-i-montazh-na-obzavezhdane-za-nu и са достъпни от датата на 

публикуване на публичната покана в Портала на обществените поръчки 

СОФИЯ 

2016 г. 

http://www.sredec-sofia.org/
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СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Предмет на поръчката; 

2. Местоизпълнение; 

3. Срок за изпълнение; 

4. Съдържание на офертата; 

5. Други указания; 

6. Техническа спецификация; 

7. Специални изисквания при изпълнение на поръчката; 

8. Условия по изпълнението; 

9. Място, срок и начин на подаване на офертите; 

10. Място и дата на отваряне на офертите; 

11. Начин на изпълнение; 

12. Гаранционни срокове; 
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Приложения: 

 

1. Показатели и методика за оценка на офертите за Обособена позиция № 1 и Обособена 

позиция № 2; 

2. Проект на договор – за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2; 

 

3. Образци на документи: 

 

- Приложение 1 - Оферта, 

- Приложение 2 - Представяне на участника, 

- Приложение 3 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП), 

- Приложение 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 3-5 от ЗОП) 

- Приложение 5 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 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 6 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (за доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения), 

- Приложение 7 - Техническо предложение, 

- Приложение 8 - Декларация за приемане условията на проекта на договора, 

- Приложение 9 - Декларация за срок на валидност на офертата, 

- Приложение 10 - Ценово предложение, 

- Приложение 11 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 
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ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ:  

Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, 

находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ 

№ 2, по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане; 

Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни мрежи 

за прозорци. 

 

1. Възложител: Столична община- район „Средец“, гр. София, ул. „Леге“ № 6. 

 

2. Вид на поръчката – Събиране на оферти с обява на основание чл. 186 от ЗОП. 

 

3. Правно основание за избор на процедурата – чл. 186 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, 

т.2 от ЗОП. 

 

4. Прогнозна стойност на поръчката – стойността на поръчката e в български лева, без 

включен ДДС и се оферира от участника в ценовото му предложение. Максимална 

допустима стойност на поръчката общо за Позиция № 1 и Позиция № 2 е в размер до 

16 660,00 /шеснадесет хиляди шестотин  и шейсет/ лева без включен ДДС, както следва: 

– За обособена позиция № 1– доставка на обзавеждане – 9 000 /девет хиляди/ лева без 

включен ДДС; 

–   За обособена позиция № 2 – доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни мрежи 

за прозорци – 2 000 /две хиляди/ лева без включен ДДС. 

 

5. Източник на финансиране – финансовите средства необходими за осъществяване 

предмета на настоящата публична покана се осигуряват от бюджета на Столична община.  

 

6. Мястото за изпълнение на поръчката – Място за изпълнение на поръчката  

/доставка и монтаж на обзавеждане/  е в сградата на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в 

район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2. 

 

6.1     Срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 – Договорът влиза в 

сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изтичане на гаранционния 

срок на доставеното по договора обзавеждане.  

 

6.2    Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 е до 10 /десет/ 

календарни дни включително, считано от датата на сключване на договора. 

 

6.3     Срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 – е до 10 /десет/ 

календарни дни включително, считано от датата на сключване на договора. 

 

Възможност за представяне на варианти в офертите – Не се предвижда възможност за 

представяне на варианти в офертите. 
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7.1 Изпълнителят има право да ползва подизпълнители, което заявява в представената 

декларация по образец Приложение №1. 

 

7.2 Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по чл. 54 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите, като той 

попълва декларация по образец Приложение №6.  

 

7.3 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

ВАЖНО! 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката  по обособена позиция № 1 не трябва 

да надвишава 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на получаване на заявка от 

страна на Възложителя.  

Предложеният срок за изпълнение по обособена позиция № 2 не трябва да надвишава 

10 /десет/ календарни дни, считано от датата на получаване на заявка от страна на 

Възложителя. 

 

Участниците предложили срокове  за изпълнение, надвишаващи горепосочените и/или  

непосочени в цели календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване от 

процедурата. 

 

8. Критерият за оценка на офертите в настоящата поръчка е най-ниска цена на оферта, 

съгласно приложени Показатели и методики за оценка за всяка обособена позиция.  

 

9. Начин на плащане – Възложителят ще извърши плащания в полза на Изпълнителя 

съгласно приложения проект на договор. 

-  Всеки участник има право да участва по едната или и по двете обособени позиции. 

-  Оглед на обекта се извършва в сградата на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в район 

„Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2.  

Лице за контакт: Драга Шопова – Директор на 18 ДГ „Детски свят“, тел: 0884 801403. 

10. Съдържание на офертата за всяка обособена позиция поотделно са както 

следва: 

 

ОФЕРТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 –  

„Доставка на обзавеждане“ следва да съдържа следните документи: 

11. Техническо предложение - трябва да е изготвено съгласно образец Приложение № 7 

към указанията за участие и да включва следните елементи: 

Данни за лицето, което прави предложението: 

- за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.; 



6 
 
 

- за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.; 

- за обединенията - копие на договора за обединение, 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. 

 

12. Ценово предложение - трябва да е изготвено съгласно образец Приложение № 10 

към указанията за участие и да включва следните елементи: 

 Ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения 

на участниците не трябва да надхвърлят 9 000 /девет хиляди/  лева без ДДС. 

В предложението следва да бъдат посочени единични и общи цени за всеки артикул и 

крайна обща стойност в лева, без ДДС, съгласно ценовото предложение, която включва 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, 

съгласно посоченото в „Техническата спецификация” от Указанията за участие. 

Предложената от участника крайна обща цена следва да включва всички разходи, 

свързани с качественото изпълнение на поръчката (доставка и монтаж). 

13. Срок на валидност на офертата – минимум 50 /петдесет/  календарни дни, считано от 

крайния срок за предаване на офертите. Срокът за валидност на офертите е времето, през 

което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът за 

валидност на офертата започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на 

оферти - Приложение № 9. 

14. Участниците следва да попълнят Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП – 

Образец Приложение № 3 и Образец Приложение № 4 и Декларация по смисъла на чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

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

и техните действителни собственици - Образец Приложение №5. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Спрямо гаранция за изпълнение се прилагат изискванията на чл. 111 от ЗОП.  

Гаранцията е в размер на 5% от стойността  на поръчката. 

 

- ОФЕРТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –  

„Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни мрежи за прозорци“, следва да 

съдържа следните документи: 

15.  Техническо предложение - трябва да е изготвено съгласно образец Приложение № 7 

към указанията за участие и да включва следните елементи: 

15.1. данни за лицето, което прави предложението: 

- за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.; 

- за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.; 
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- за обединенията - копие на договора за обединение, 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. 

15.2. предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва 

подробно описание, съобразно изискванията на възложителя, с приложени сертификати за 

качество, препоръки и др.; 

16. Ценово предложение - трябва да е изготвено съгласно образец Приложение № 10 

към указанията за участие и да включва следните елементи: 

 Ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения 

на участниците не трябва да надхвърлят сумата от 2 000 /две хиляди/ лева без ДДС. 

 В предложението следва да бъдат посочени единични и общи цени за всеки артикул и 

крайна обща стойност в лева, без ДДС, съгласно ценовото предложение, която включва 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, 

съгласно посоченото в „Техническата спецификация” от Указанията за участие. 

Предложената от участника крайна обща цена следва да включва всички разходи, 

свързани с качественото изпълнение на поръчката (доставка и монтаж). 

17. Срок на валидност на офертата – минимум 50 /петдесет/ календарни дни, считано от 

крайния срок за предаване на офертите. Срокът за валидност на офертите е времето, през 

което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти - Приложение 

№ 9. 

18. Участниците следва да попълнят Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от от ЗОП – 

Образец Приложение № 3 и Образец Приложение № 4 и Декларация по смисъла на чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

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

и техните действителни собственици - Образец Приложение №5. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Спрямо гаранция за изпълнение се прилагат изискванията на чл. 111 от ЗОП.  

Гаранцията е в размер на 5% от стойността  на поръчката. 

19. Други указания: 

 Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани (в случай, че участникът разполага с 

печат) от лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от 

пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно. 

 Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените 

условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за 

получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените 

разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането.  

 При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя документи, 

издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54 от 

ЗОП. При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя и 
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декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на 

обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

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

лица и техните действителни собственици. Декларацията се представя от участника и от 

лицата по смисъла на чл. 54 от ЗОП в случаите, в които участникът е юридическо лице. 

Когато участникът е обединение, декларацията се представя от представляващите всеки един 

член на обединението. Когато някой от документите е на чужд език се представя и в 

официален превод на български. 

20. Техническа спецификация 

Дейността включва доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ 

„Детски свят“, находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. 

„Георги Марков“ № 2, със следните минимални технически характеристики: 

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА  ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 "Детски свят" 

№ наименование 
допълнителна 

информация 

мярк

а 

количест

во 

ед. 

цена 

обща 

цена 

1 Столчета - пластмаса 

Излята пластмаса - 

височина с облегалката е 

H= 60 см. Н - седалка 30 

см.  60 броя - оранжеви и 

60 броя жълти 

брой 120     

2 
Учебни дъски 180/120 

см. 

Дъска с алуминиева 

рамка, покритие филц 
брой 10     

3 Учебни дъски 120/90 см. 
Дъска с алуминиева 

рамка, покритие филц 
брой 20     

4 Посетителски пейки  

Пейка четворка със 

стабилна метална 

конструкция, прахово 

боядисани с пластмасови 

седалки - цвят оранж или 

жълт 

брой 6     

 

 

Техническа спецификация – Обособена позиция № 2 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА  ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 "Детски свят" 

       
№ наименование 

допълнителна 

информация 
мярка 

количест

во 

ед. 

цена 

обща 

цена 

1 Щори вертикалнни текстилни по размер от място        

    3,06m/2,97m брой 1   

    2,85m/2,55m брой 1   

    1,90m/1,30m брой 4   

2 Щори хоризонтални алуминиеви по размер от място        

    0,63m/1,68m брой 1   

    1,30m/1,35m брой 1   

    1,30m/0,49m брой 1   

    0,81m/0,47m брой 1   

    0,99m/1,23m брой 2   

    0,51m/1,06m брой 3   

    1,09m/1,37m брой 2   

3 Предпазни мрежи на прозорци по размер от място        

    1,28m/0,99m брой 18   

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

За всички изделия и вложени материали задължително следва да бъдат представени  

сертификати за качество и безопасност/или еквивалентни, отговарящи минимално на  

задължителните изисквания и действащите стандарти в Република България за 

обзавеждане 

и ползване от деца. 

Участниците следва да представят добре оформен графичен дизайн на предлаганите 

 артикули /снимки, мостри, каталози и варианти на цветове и дизайн /.  
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Цветовете на всички артикули, предмет на поръчката, ще бъдат определени след 

съгласуване с директора на детското заведение в срок до 10 /десет/ работни дни след 

сключване на договора). 

Минимален гаранционен срок се посочва в техническо предложение – Образец № 1, 

като срока започва да тече от датата на приемане на доставката и монтажа, удостоверено с 

подписването на протокол между страните. 

 

*Забележка: Оферираното от участниците обзавеждане следва да покрива минималните 

изисквания и гаранционен срок, посочени в документацията. В случай, че участник оферира 

обзавеждане, коeто не покрива минималните изисквания и гаранционен срок, посочени в 

документацията, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участниците могат 

да предложат в своята оферта обзавеждане с по-добри показатели, което се оценява по-

високо според разработената методика за оценка, както и да оферират по-дълъг 

гаранционен срок от посочения в техническата спецификация. 

 

21. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

Задължения на Изпълнителя:  

1. Да изпълни поръчката по съответната обособена позиция , съгласно т. 20 

/техническа спецификация/  и т. 27 / начин на изпълнение / от настоящата документация. 

2. Да осигури гаранционна поддръжка в рамките на гаранционния срок посочен в 

техническото предложение, считано от подписване на протокола за доставка и монтаж на 

обзавеждането; 

3. Гаранционното обслужване да включва разходи за труд, резервни части/материали 

и транспорт; 

4. Да осигури гаранционната поддръжка и да отстранява възникнал проблем в 

рамките на работното време на крайния получател; 

5. Предлаганото обзавеждане да съответства на законовите изисквания и на 

изискванията на Възложителя и техническата спецификация; 

6. Да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта по 

доставката до мястото на изпълнение и в случаите на гаранционно обслужване; 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:  

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни 

недостатъци);  

б) качество (скрити недостатъци):  

- при доставяне на стоки не от договорения вид, съгласно посоченото в офертата на 

изпълнителя;  

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.  
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в) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайните 

получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан 

и от двете страни.  

г) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените 

стоки. 

д) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените 

дефекти в 10 (десет) дневен срок от констатирането им.  

е) В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки с 

техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ж) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от десет работни 

дни, считано от датата на получаване на рекламацията да отстрани за своя сметка и риск да 

достави/монтира на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / 

некомплектни договорени стоки.  

з) При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от десет 

работни дни, считано от датата на получаване на рекламацията да замени/отремонтира 

доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.  

и) Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното 

или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под 

формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

й) Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

9. В случай, че разполагат, участниците прилагат към офертата си брошура или друг 

документ, който да потвърждава предложените характеристики на предлаганото от тях 

обзавеждане. 

22. УСЛОВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

1. Определеният за изпълнител участник се задължава да достави и монтира 

обзавеждането за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в район „Средец“ – 

Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, съгласно настоящите указания. 

2. Всички стоки доставени от Изпълнителя следва да бъдат в здрава, подходяща и 

удобна за транспорт и съхранение опаковка, издръжлива на външни влияния. 

3. Възложителят и Изпълнителят определят лица за контакти, които координират 

качественото и своевременно изпълнение на договора. Приемането на изработеното 

обзавеждане се извършва и удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от 

страните по договора или  от  упълномощени  от  тях  лица, с което върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

преминава правото на собственост върху стоките. До писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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за доставка и монтаж на изделията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява последните с грижата на 

добрия стопанин. Рискът от погиване или увреждане на изделията, както и рискът от 

причиняване на имуществени и неимуществени вреди на трети лица, настъпили в следствие 

на отговорното пазене от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е за сметка на същия. 

4. Доставката и монтажът се удостоверява с приемо-предавателен протокол,  който  

се  подписва  от  страните по договора  или  от  упълномощени  от  тях  лица в деня на 

завършване на монтажа, като рискът от погиване или увреждане на изделията, както и 

рискът от причиняване на имуществени и неимуществени вреди на трети лица настъпили в 

следствие на използването му след тази дата за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

23. Място, срок и начин за подаване на офертите:  

До 17:30 ч. на 8 декември 2016 г. на адреса на Възложителя – гр. София, ул. „Леге“ № 6.- 

деловодство. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника 

или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка . Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката за 

която участва и съответната позиция /позициите 1 и/или 2/ наименование, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в 

писмен вид, на хартиен носител и съгласно чл. 101в от ЗОП следва да съдържа данни за 

лицето, което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение и срок 

на валидност на офертата. В случай, че участник представи документи на чужд език е 

необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са 

копия следва да бъдат заверени с надпис „вярно с оригинала”, подпис на лицето, което 

представлява участника и печат (в случай, че участникът разполага с такъв). 

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, 

дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За 

подаването на офертата на участника се издава документ. 

Важно: Към Офертата учасникът представя и образец Приложение №2 - Представяне 

на участника и образец Приложение №8 - Декларация за приемане условията на 

проекта на договора. 

Участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си информация, 

която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна за което 

подават образец Приложение №11 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

 

24. Място и дата на отваряне на офертите 

 

Място на отваряне на офертите е административната сграда район „Средец“, находяща 

се на ул. „Леге“ № 6, заседателна зала 2 – ри етаж. 

Дата и час на отваряне на офертите: 9 декември 2016 г. от 10:00 часа. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за 

масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достьп в сградата, 

в която се извършва отварянето. 
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Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в списък, 

удостоверяващ тяхното присъствие. 

 

27. Начин на изпълнение  

Транспортирането на мебелите и оборудването, съответно доставката и монтажа на 

щорите, както и  всички товаро-разтоварни работи до сградата на 18 ДГ „Детски свят“, 

находящо се в район “Средец“-Столична община, кв. “Яворов“,ул. “Георги Марков“ № 2 са 

за сметка на съответния изпълнител и са включени в цената за изпълнение на поръчката. 

Мебелите се приемат от възложителя сглобени и монтирани. Щорите се приемат от 

възложителя сглобени и монтирани. Окончателното изпълнение на договора се констатира с 

окончателен приемателно-предавателен протокол. 

Доставката и монтажните работи свързани със сглобяване на мебелите и  оборудването, 

съответно доставката и монтажа на щорите в сградата на 18 ДГ „Детски свят“ се извършва 

след уточняване с възложителя. 

При изпълнение на монтажните работи по съответната обособена позиция на поръчката, 

изпълнителят следва да изготви и да спазва мерки по охрана на труда съгласно действащите 

нормативни разпоредби. 

28. Гаранционни срокове по Позиция № 1 и Позиция № 2: 

Участниците предлагат гаранционни срокове в години, за всички артикули (видове) 

мебели, оборудване (текстилни изделия, килими, щори) предмет на обществената поръчка. 

Участниците предлагат гаранционните срокове в години, като се съобразят със следното: 

По обособена позиция № 1, както следва: 

- Гаранционните срокове на всички артикули, описани в техническата спецификация  от № 1 

до № 12 и № 17, № 18, № 19 следва  да са минимум 18 (осемнадесет) месеца. 

По обособена позиция № 2, както следва: 

- Гаранционните срокове за  всички щори следва да са минимум 12 (дванадесет) месеца. 

Гаранционните срокове започват да текат след  доставката, монтажа и обзавеждането  на 

мебелите в сградата на  18 ДГ „Детски свят“, констатирани с окончателен приемателно-

предавателен протокол. 

Забележка: Максимален гаранционен срок за обособена позиция № 1 и обособена 

позиция № 2 не следва да надвишава 5 /пет/ години. 


