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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ОТКРИТА 

ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:       

 

 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001-0049 – С01  

„ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“, ВЪВ 

ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЦА И 

МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ВРАЦА – ПРОЕКТ 2“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 

 

 

 

 

град Враца, 2019 година 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



                                              

Този документ е създаден в рамките на проект № ВG16RFOP001-5.001-0049- С01 „Нова възможност за деца и 

младежи в община Враца проект 2“ по процедура ВG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година 

  2 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 Обществената поръчка е с предмет: 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ОБЗАВЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-

5.001-0049 – С01  „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА 

ДЕЦА“, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ВРАЦА – ПРОЕКТ 2“ ПО ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ“, разделена на  три обособени позиции:  

 Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и 

обзавеждане за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и 

техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни 

услуги”, на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно 

настаняване) и капацитет 100 места”, на втори етаж с административен адрес: гр. Враца, ж.к. 

„Медковец“, ул. „Огоста“ № 3“. 

 Обособена позиция № 2  –  „Доставка на оборудване за „Дневен център за подкрепа 

на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за 

дневна грижа и 60 места за консултативни услуги”, на първи етаж и „Център за обществена 

подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 места”, на втори етаж 

с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3“, запазена на 

основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП. 

 Обособена позиция № 3 – „Доставка и монтаж на специализирано оборудване и 

съоръжения за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и 

техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни 

услуги”, с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3“. 

 Обект на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Мястото за изпълнение на поръчката е по местонахождение на обектa, подробно 

описан в документацията на настоящата процедура и посочен във възлагателното писмо. 

 Срок за изпълнение на поръчката, включитело доставка и монтаж /в календарни дни/, 

следва да бъде не по –кратък от 30 /тридесет/ календарни дни и не по – дълъг от 60 
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/шестдесет/ календарни дни, считано от датата на изпращане на възлагателно писмо от 

страна на Възложителя  към Изпълнителя, с конкретната заявка.   

Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка следва да бъде цяло число! 

 Сроковете за изпълнение на обществената поръчка се посочват от участника в 

Техническото предложение и в Линеен график-приложение към него.Сроковете за 

изпълнение на поръчката се посочват от участника в Техническата оферта и в Линеен 

график, част от нея. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

  

 Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и 

обзавеждане за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и 

техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни 

услуги”, на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за 

спешно настаняване) и капацитет 100 места”, на втори етаж с административен адрес: 

гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3“, подробно описани в Проложение № 1 

към Техническата спецификация. 

 Обзавеждането да осигурява безопастна и сигурна среда за децата и младежите, да 

няма детайли с остри ръбове.  

 Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на деца със затруднена 

мобилност през всички помещения, ползвани от тях. 

 Мебелите да са съобразени с функционалността на помещенията и с възрастовата група 

на децата, които ще ги ползват. 

 Не се допускат мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събирането на 

прах и създават риск от алергии.  

 Оборудването и обзавеждането следва да са нови, неупотребявани и да отговарят на 

всички нормативни изисквания на БДС и EN или еквивалент. 

 Доставяните стоки следва да бъдат придружени с техническа документация (Паспорт с 

указания за експлоатация и безопасност, сертификати/декларации за експоатационни 

характеристики и/или протоколи от лабораторни изследвания за качество, гаранционна 

карта, указания за монтаж при необходимост), доказващи качеството и съответствието им 

с действащите в Р.България стандарти или еквиваленти. 

 Обзавеждането да е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър 

съвременен дизайн. Да може да бъде нивелирано, за да се компенсират неравности по пода и 

стените на помещенията, в които се монтират. Да може да бъде разглобявано и сглобявано, 

без загуба на качествата му. Обзавеждането не трябва да променя цвета си от пряка слънчева 

светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно, да е устойчиво срещу 

драскане и изгаряне. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, панти, заключващи 

системи и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.  



                                              

Този документ е създаден в рамките на проект № ВG16RFOP001-5.001-0049- С01 „Нова възможност за деца и 

младежи в община Враца проект 2“ по процедура ВG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година 

  4 

 Цветовете на мебелите ще бъдат уточнявани при всяка конкретна заявка от страна на 

Възложителя. 

 Изисквания към изпълнението: Обзавеждането трябва да бъде доставяно и 

монтирано на посочено от представител на Възложителя място, след предварителна заявка с 

включени всички разходи на Изпълнителя за доставка, монтаж и пренос; данъци; такси; мита 

и всички други разходи. 

 Обособена позиция № 2  –  „Доставка на оборудване за „Дневен център за 

подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 

места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги”, на първи етаж и „Център 

за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 

места”, на втори етаж с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. 

„Огоста“ № 3“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП, подробно описани в 

Проложение № 2 към Техническата спецификация. 

 Оборудването да осигурява безопастна и сигурна среда за децата и младежите. 

 Не се допускат постелки, драперии и завеси, които позволяват събирането на прах и 

създават риск от алергии. 

 Оборудването следва да е ново, неупотребявано и да отговаря на всички нормативни 

изисквания на БДС и EN или еквивалент. 

 Доставяните стоки следва да бъдат придружени с техническа документация (Паспорт 

с указания за експлоатация и безопасност, сертификати/декларации за експоатационни 

характеристики и/или протоколи от лабораторни изследвания за качество, гаранционна 

карта, указания за монтаж при необходимост), доказващи качеството и съответствието им 

с действащите в Р. България стандарти или еквиваленти. 

  Оборудването не трябва да променя цвета си от пряка слънчева светлина, с 

възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно, да е устойчиво срещу драскане и 

изгаряне.  

  Изисквания към изпълнението: Оборудването трябва да бъде доставено на 

посочено от представител на Възложителя място, след предварителна заявка с включени 

всички разходи на Изпълнителя за доставка и пренос; данъци; такси; мита и всички други 

разходи. 

 Обособена позиция № 3 - Доставка и монтаж на специализирано оборудване и 

съоръжения за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и 

техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни 

услуги”, с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3“, 

подробно описани в Проложение № 3 към Техническата спецификация. 

 Оборудването и съоръженията да осигуряват безопастна и сигурна среда за децата и 

младежите, да няма детайли с остри ръбове.  

 Разположението на оборудването да осигурява лесно преминаване на деца със 

затруднена мобилност през всички помещения, ползвани от тях. 
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 Не се допускат мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събирането на 

прах и създават риск от алергии.  

 Оборудването и съраженията следва да са нови, неупотребявани и да отговарят на 

всички нормативни изисквания на БДС и EN или еквивалент. 

 Доставяните стоки следва да бъдат придружени с техническа документация (Паспорт с 

указания за експлоатация и безопасност, сертификати/декларации за експоатационни 

характеристики и/или протоколи от лабораторни изследвания за качество, гаранционна 

карта, указания за монтаж при необходимост), доказващи качеството и съответствието им 

с действащите в Р.България стандарти или еквиваленти. 

 Изисквания към изпълнението: Оборудването и съраженията следва да бъдат 

доставени и монтирани на посочено от представител на Възложителя място, след 

предварителна заявка с включени всички разходи на Изпълнителя за доставка, монтаж и 

пренос; данъци; такси; мита и всички други разходи. 

 На определеният изпълнител ще бъдат предоставени екземпляри от одобрените 

инвестиционни проекти. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение № 1  –  Описание на стоките по Обособена позиция № 1 -„Доставка 

и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за „Дневен център за подкрепа на деца с 

тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 

60 места за консултативни услуги”, на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП)/ 

(до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 места”, на втори етаж с административен 

адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3“. 

2. Приложение № 2 – Описание на стоките по Обособена позиция № 2 - „Доставка на 

оборудване и обзавеждане за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени 

увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за 

консултативни услуги”, на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 

места за спешно настаняване) и капацитет 100 места”, на втори етаж с административен 

адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от 

ППЗОП. 

3. Приложение № 3 – Описание на стоките по Обособена позиция № 3 - „Доставка и 

монтаж на специализирано оборудване и съоръжения за „Дневен център за подкрепа на деца 

с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа 

и 60 места за консултативни услуги”, с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, 

ул. „Огоста“ № 3“. 

 

 

 

 

 


