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Изх. № 4527/20.09.2016г. 

 

До  

Заинтересованите лица  

Независими експерти 

И участници на пазара  

ПОКАНА 

по чл. 44 от ЗОП 

За събиране на индикативни оферти. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Екип, определен със заповед на кметът на Община Две Могили да проведе 

пазарни консултации, като потърси съвети от участници на пазара, с което община Две 

Могили да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да 

подпише договор с ДФ”Земеделие” за финансиране на дейностите по "Реконструкция, 

модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в 

Община ДВЕ МОГИЛИ - ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" с. БАНИСКА", взе решение да 

публикува в интернет страницата на Община Две могили покана за представяне на 

индикативни оферти за определяне на стойността на нужното оборудване и 

обзавеждане за извършване на посочената по горе дейност. 

1. Пълно описание: "Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на 

образователната инфраструктура в Община ДВЕ МОГИЛИ - ОУ"ХРИСТО 

БОТЕВ" с. БАНИСКА"; 

2. Цел: Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с предстоящо 

подаване на проектно предложение, с предмет: "Реконструкция, модернизация, 

оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община ДВЕ 

МОГИЛИ - ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" с. БАНИСКА"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 2014-2020 

(Наредба № 12 от 2016 г.); 

3. Техническа спецификация с подробно описание – Посочена в Приложение № 1; 

4. Място за изпълнение: с. Баниска, община Две Могили, област Русе“; 



5. Начин на формиране на предлаганата цена: Предложената цена е за оборудване 

и обзавеждане на ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ село Баниска, съгласно техническата 

спецификация с включени всички разходи до мястото за доставката. 

6. Изисквания към участниците /оферентите/: Когато са местни лица, трябва да са 

вписани в Търговския регистър, а участниците – чуждестранни лица, следва да 

предоставят документ за правосубектност съгласно националното им 

законодателство; 

7. Срок за получаване на оферти: 5 работни дни; 

8. Минималното съдържание на офертите: наименование на оферента, срок на 

валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на 

офертата, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен 

ДДС. 

  

ПРИ ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ДА УЧАСТВАТЕ В НАСТОЯЩАТА ПАЗАРНА 

КОНСУЛТАЦИЯ, ИЗПРАТЕТЕ ВАШАТА ОФЕРТА И ИЗИСКАНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ ДО 16.00 ЧАСА НА 29.09.2016г.  в Деловодството на Община Две 

могили на адрес: гр. Две могили 7150, обл. Русе, бул. България 84. 

Приложение: 

1. Техническа спецификация  

2. Ценово предложение  

3. Сведения за участника  

 

Председател на комисията………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Позиция Вид на актива (доставката) 
Eдиница 

мярка 
К-во 

Технически параметри, 

характеристики на 

доставката 

  учителска стая       

1 

Доставка и монтаж на конферентна 

маса плот дължина 2,5 м,завършек 

полукръг 

бр. 1 пдч,плот и крака. 

2 Доставка на стол-тапициран с плат бр. 18 

стабилна метална 

рамка, прахово 

боядисана; седалка-

тапицирана 

3 
Доствака на шкаф с място за 

дневници 
бр. 1 

Корпусът да е 

изработен от ЛПДЧ с 

дебелина минимум 18 

мм. Гърбът да е с 

дебелина минимум 4 

мм. Всички видими 

предни ръбове на 

страници, рафтове и 

вратите да са кантирани 

с 2 мм АВS кантове и 

да са естетично 

заоблени. Материалите 

трябва да са без вредни 

емисии (клас 

E1,DIN,EUN). 



4 Доставка на гардероб 180/90/40 бр. 3 

Корпусът да е 

изработен от ЛПДЧ с 

дебелина минимум 18 

мм. Гърбът да е с 

дебелина минимум 4 

мм. Всички видими 

предни ръбове на 

страници, рафтове и 

вратите да са кантирани 

с 2 мм АВS кантове и 

да са естетично 

заоблени. Материалите 

трябва да са без вредни 

емисии (клас 

E1,DIN,EUN). 

5 Доставка офис шкаф 180/80/37 бр. 2 

Корпусът да е 

изработен от ЛПДЧ с 

дебелина минимум 18 

мм. Гърбът да е с 

дебелина минимум 4 

мм. Всички видими 

предни ръбове на 

страници, рафтове и 

вратите да са кантирани 

с 2 мм АВS кантове и 

да са естетично 

заоблени. Материалите 

трябва да са без вредни 

емисии (клас 

E1,DIN,EUN). 

  директорски кабинет       

1 Доставка офис шкаф 180/80/37 бр. 2   

2 
Доставка на бюро ъглово 140/75/75 - 

75/60/75 
бр. 1   

3 
Доставка на конферентна маса 

залепена за бюро 
бр. 1   

4 
Доставка на столове-тапицирани с 

плат 
бр. 6 

стабилна метална 

рамка, прахово 

боядисана; седалка-

тапицирана 

  стая хигиенист       



1 Доставка на гардероб 180/90/40 бр. 2 

Корпусът да е 

изработен от ЛПДЧ с 

дебелина минимум 18 

мм. Гърбът да е с 

дебелина минимум 4 

мм. Всички видими 

предни ръбове на 

страници, рафтове и 

вратите да са кантирани 

с 2 мм АВS кантове и 

да са естетично 

заоблени. Материалите 

трябва да са без вредни 

емисии (клас 

E1,DIN,EUN). 

2 Доставка на маса 120/80/78 бр. 1 размери 120/80/78 

3 
Доставка на столове-тапицирани с 

плат 
бр. 6 

стабилна метална 

рамка, прахово 

боядисана; седалка-

тапицирана 

  класни стаи       

1 
Доставка чинове двойни с размери 

76/72/68 
бр. 32 размери 76/72/68 

2 Доставка столове за чинове - дърво бр. 64 

стабилна метална 

рамка, прахово 

боядисана; СЕДАЛКА-

дърво 

3 
Доставка чин двоен със седалка с 

размери 76/70/64 
бр. 8 размери 76/70/64 

4 Доставка учителско бюро 118/65/76 бр. 6 
 с вграден контейнер с 1 

чекмедже и вратичка. 

5 
Доставка стол за учителско бюро - 

тапициран с плат 
бр. 6 

стабилна метална 

рамка, прахово 

боядисана; седалка-

тапицирана 

6 
Доставка бюро за компютър 

единично 90/60/74 
бр. 20 размери 90/60/74 

7 Доставка стол-въртящ се с колелета  бр. 20 

РЕГУЛИРАНЕ НА 

ВИСОЧИНАТА НА 

СЯДАНЕ; въртящ се с 

колела; тапициран 

8 Доставка бяла дъска бр. 4   

  счетоводство       

1 Доставка бюро 120/75/75 бр. 2 
 с вграден контейнер с 1 

чекмедже и вратичка. 



2 Доставка офис шкаф 180/80/37 бр. 2 

Корпусът да е 

изработен от ЛПДЧ с 

дебелина минимум 18 

мм. Гърбът да е с 

дебелина минимум 4 

мм. Всички видими 

предни ръбове на 

страници, рафтове и 

вратите да са кантирани 

с 2 мм АВS кантове и 

да са естетично 

заоблени. Материалите 

трябва да са без вредни 

емисии (клас 

E1,DIN,EUN). 

3 Доставка стол-въртящ се с колелета  бр. 2 

РЕГУЛИРАНЕ НА 

ВИСОЧИНАТА НА 

СЯДАНЕ; въртящ се с 

колела; тапициран 

  учителска стая       

1 Доставка на компютър с монитор бр. 2 

RAM 4GB DDR3 ; 

КЛАВИАТУРА И 

МИШКА; монитор - 

минимум 18.5 '' (46.99 

СМ) LED, 16:9 

2 Доставка на кафемашина бр. 1 

ръчна кафе машина, с 

резервоар за вода-

минимум 800 мл 

  директорски кабинет       

1 Доставка на лаптоп бр. 2 

Преносим компютър   

* процесор с тактова 

честота мин. 2.3GHz, 

мин. 2 физически ядра и 

мин.  

3MB кеш памет; 

* оперативна памет 

мин. 4GB с работна 

честота поне 1600MHz; 

* твърд диск без 

въртящи се елементи с 

обем мин. 128GB; 

* 64 битова 

операционна система; 

* мин. 4 USB порта; 



2 
Доставка на мултифункционално 

устройство-лазерно 3 в 1 
бр. 1 

ПРИНТЕР, КОПИР, 

СКЕНЕР; СКЕНЕР - 

ЦВЕТЕН; ПАМЕТ 

минимум 128 МВ, 

ПРОЦЕСОР минимум 

600 MHZ 

  стая хигиенист       

1 
Доставка на хладилник с отделна 

камера 
бр. 1 

ХЛАДИЛНИК С 

ГОРНА КАМЕРА 

ЕНЕРГИЕН КЛАС A+ 

2 Доставка на микровълнова фурна бр. 1 

ОБЕМ 20 Л 

- МОЩНОСТ - 

минимум 700W 

  кабинет информационни технологии       

1 Доставка на компютър с монитор бр. 20 

RAM 4GB DDR3 ; 

КЛАВИАТУРА И 

МИШКА; монитор - 

минимум 18.5 '' (46.99 

СМ) LED, 16:9 

  счетоводство и здравен кабинет       

1 Доставка на компютър с монитор бр. 2 

RAM 4GB DDR3 ; 

КЛАВИАТУРА И 

МИШКА; монитор - 

минимум 18.5 '' (46.99 

СМ) LED, 16:9 

2 Доставка на медицинска кушетка бр. 1 

Регулиране на секцията 

за главата;Тапицирана с 

изкуствена кожа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  

За пазарно проучване с предмет:…………………… 

 

От 

.................................................................................................................................., 

представлявано от ............................................................................., в качеството си на 

…………………………; ЕИК ............................................, седалище и адрес на 

управление:.................................................................................................................................. 

 

№ Наименование Мярка Количество 
Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

цена без 

ДДС 

      

      

      

   ОБЩО   

ОБЩО  

 

__________________лв. ( __________________________________________________ ) 

без ДДС 

                      

и __________________лв. ( _________________________________________________ ) с  

ДДС.  

 

Валидност на офертата:……………………………… 

 

            Посочената стойност е крайна с включени всички разходи до мястото за 

доставката - с.Баниска, община Две Могили, област Русе“, включително дължимите 

мита и такси (ако има такива). 

                                               ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

Дата   

Име и фамилия  

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност   

Наименование на участника  

 

 



 

Приложение № 3 

 

 

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

за пазарно проучване с предмет: ………………… 

 

1.Име на участника:.................................................................................... 

2. Фирмени данни:  

- седалище и адрес на управление:   

• гр. ..................................................................................................................................;  

• ул. ................................................................................., №..., вх. ........., ап. ........;  

• представлявано   от .............................................................................................. ;  

- регистрация: 

• EИК по чл.23 от Закона за търговския регистър ............................................  

• ИН по ЗДДС: ............................................(в приложимите от закона случаи) 

 

3.  Адрес за кореспонденция: 

........................................................................................................  

............................................................................................................................................  

телефон: .............................. факс: ................................. е-mail: .......................................... 

 

4.  Лице за контакти: 

.......................................................................................................................................................

.......... 

длъжност............................... телефон ................................., факс ...................................... 

е-mail: ............................................. 

 

                                               ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

Дата   

Име и фамилия  

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност   

Наименование на участника  

 

 

 


