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I. II. IV.  

BG-Велико Търново: Покупка 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Доставки 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Наименование, адреси и лица за контакт 

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова, Грета 

Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-

mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251 

Място/места за контакт: отдел Методология и обществени поръчки 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg. 

I.1)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:  

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На 

горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 

заявленията за участие:  

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Мариела Велкова 

Цонева - Директор Дирекция „ Общинско развитие”, инж.Иван Иванов - Главен 

експерт в отдел ТИ, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 

301;062619 515 

Място/места за контакт: Дирекция „ Общинско развитие”  

Община Велико Търново, пл. "Майка Бългалия" № 2, За: Иво Лазаров, Република 

България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 108 

Място/места за контакт: “Център за услуги и информация на граждани”  

Вид на възложителя и основна дейност/и 

Регионален или местен орган 

I.2)

Основна дейност на възложителя 

Обществени услуги 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и 

НЕ 

Описание II.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции: - Позиция 1 Доставка на 

съоръжения - Позиция 2 Доставка на обзавеждане 

II.1.1)

II.1.2)
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Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 

услугата 

Доставки 
Покупка   
Място на изпълнение: град Велико Търново 
Код NUTS: BG321 

II.1.2)

Настоящото обявление е за 

Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката 

Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции: - Позиция 1 Доставка на 

съоръжения, Подемник,активен,мобилен, двулостов , до 150 кг. - 3бр. и Асансьор 

хидравличен,пътнически,за инвалиди,с автоматична врата 900х2000мм, кабина 

1100х1400мм, шахта 1700х1900мм,за две спирки,машинно на ниво -2.40м - 2 бр. - Позиция 

2 Доставка на обзавеждане, включваща: Легло 

единично,дървено,подвижно,регулируемо,със защитни прегради,с подматрачна 

рамка,Стол,метална конструкция,с тапицирани седалка и облегалка,с противоалергичен 

пълнеж и тапицерия, стифиращ,Стол детски,метална конструкция,с тапицирани седалка и 

облегалка,с противоалергичен пълнеж и тапицерия, стифиращ,Стол,метална 

конструкция,със седалка и облегалка от витослепена дървесина, стифиращ,Стол детски за 

хранене,регулируем на височина, пластмаса и метал,Стол офисен ,тапициран,на 

колела,Бюро,ПДЧ, с контейнер 400х500х510, h плот=720мм,по детайл,съобразено за сядане 

на деца в инвалиден стол,Бюро,ПДЧ,с контейнер (400/500/510мм) Маса,правоъгълна,с 

метална конструкция и плот от ПДЧ,Маса детска,кръгла,дървена,с метална конструкция и 

плот от ПДЧ Маса холна, ПДЧ,Маса трапезарна,ПДЧ,Шкаф секционен за 

съхранение,ПДЧ,без врати,Шкаф секционен за съхранение,ПДЧ,без врати,Шкаф 

секционен,за съхранение,ПДЧ,без врати,Шкаф,ПДЧ,плътни врати,Шкаф секционен,ПДЧ,с 

врати,Шкаф за съхранение,ПДЧ,Шкафче,нощно,ПДЧ,с чекмеджета и мебелни 

колелца,Шкафове,кухненски,с горен ред,ПДЧ,по индивидуален проект,Скрин,ПДЧ,с 

чекмедже и врати,Стелажи/рафтове за хранителни продукти,метални,Гардероб,ПДЧ,с 

плътни врати Корпусна мебел,ПДЧ,Корпусна мебел,ПДЧ,Шкаф секционен,ПДЧ,с 

врати,Кухненски плот за хранене на h=820мм,ПДЧ,плътни страници по късата 

страна,Кухненски плот за хранене на h=820мм,ПДЧ,плътни страници по късата страна,Плот 

25мм,ПДЧ,на h=850мм,Фотьойл,текстилен ,тип "Барбарон",с противоалергичен пълнеж и 

тапицерия ,Мека мебел с противоалергичен пълнеж и тапицерия ,Мека мебел,модулна,тип 

"Табуретка" с противоалергичен пълнеж и тапицерия ,Мека мебел,модулна,тип 

"Табуретка",с противоалергичен пълнеж и тапицерия,с облегалка,Мека 

мебел,модулна,двойна,ъглова,с противоалергичен пълнеж и тапицерия ,Комплект 

ръкохватки за санитарен възел,за инвалиди,монтаж съгласно Наредба N4 за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания ,Комплект ръкохватки за душ,за 

инвалиди,монтаж съгласно Наредба N4 за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

ІІ.1.5)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

хората с увреждания ,Седалка за душ,за инвалиди,монтаж съгласно Наредба N4 за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания Комплект огледало и 

осветително тяло за баня,Количка/носилка за баня,Детско столче - гърне ( за малки деца )

Кушетка и други за всеки от трите обекта. 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

39100000, 39200000, 42415100, 42416100 

Описание:  
Мебелировка  
Обзавеждане  
Подемни платформи  
Асансьори за хора  

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната 

търговска организация 

НЕ 

ІІ.1.7)

Обособени позиции 

ДА 

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени: 

За една или повече обособени позиции 

Ще бъдат приемани варианти 

НЕ 

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчката II.2)

Общо количество или обем 

Обществената поръчка обхваща дейности, които ще се изпълняват в три отделни обекта, 

като разпределението по тях е отразено в Приложение Б за всяка от позициите. 

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС 

230000 BGN 

Опции 

НЕ 

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката ІІ.3)

Завършване 

31.08.2014 г.  

Условия, свързани с изпълнението на поръчката III.1)

Изискуеми депозити и гаранции 

Съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП гаранцията за участие в процедурата е както следва: за първа 

позиция 800 лева, за втора позиция 1000 лева, внесени по сметката на Община Велико 

Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC 

КОД: SOMBBGSF. Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП гаранцията за изпълнение се определя на 2 

% от стойността на съответната позиция. Съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП Гаранцията за 

изпълнение и за участие може да бъде представена като банкова гаранция - безусловна и 

ІІІ.1.1)
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неотменима, като срока на валидност на банковата гаранция за участие трябва да бъде не-

по-малък от 6/шест /месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти, а срока на 

банковата гаранция за изпълнение, задължително е с два месеца по- дълъг от срока за 

изпълнение на договора. При представяне на банкова гаранция за участие или банкова 

гаранция за изпълнение, участниците съблюдават условията за тях, конкретизирани в 

документацията за участие. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до 

решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на 

обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има 

право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или 

участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления 

или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е 

определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. 

отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на 

първо и второ място участници- след сключване на договора за обществена поръчка, а на 

останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се 

освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за 

прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.1 и т.2 без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредбите, които ги уреждат 

Авансът се превежда след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след 

представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка. 

Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията 

за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на 

извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Междинно плащане се извършва според степента на изпълнение, 

удостоверено с документи. Окончателно плащане се извършва в 30 -дневен срок по банков 

път след приемане на възложеното с окончателен протокол и одобряване на фактурата. В 

случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се изплаща след 

отстраняването им. 

ІІІ.1.2)

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица 

Ако участника определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица 

не е длъжен да създаде юридическо лице преди подписване на договора. 

ІІІ.1.3)

Условия за участие ІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в 

професионални или търговски регистри 

ІІІ.2.1)
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Изискуеми документи и информация: І. Плик № 1 "Документи за подбор": 1. Копие от 
документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. При 
участие на чуждестранно лице - копие на документ, удостоверяващ актуалния юридически 
статус на участника и правомощията на лицата, представляващи участника в настоящата 
процедура, съобразно националното му законодателство; копие от документ за 
самоличност, когато участникът е физическо лице; за обединение - заверено копие от 
договор за създаване на обединението, документ, подписан от лицата в обединението, в 
който задължително се посочва представляващият; 2.Административни сведения 
3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в приложимите 
случаи) - представя се, когато офертата /или някой документ от нея/ не е подписан от 
управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от 
изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни 
на лицата /упълномощен и упълномощител/, както и изрично изявление, че 
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 
процедурата/.4.Документ за регистрация по ЗДДС-ако не е регистриран, участника указва 
това в офертата си. 5.Декларация за запознаване с документацията за участие и за липса на 
възражения. 6.Декларация по образец, относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1/ 
от „а” до „д”/; чл.47, ал.2, т.5 и чл.47, ал.5,т.1 от ЗОП 7.Декларация по образец, относно 
липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и чл.47, ал.5,т.2 от 
ЗОП.8.Информация за подизпълнители по образец .9.Декларация, че участникът ще 
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за 
свои действия, бездействия и работа(в приложимите случаи). 10.Декларация от 
подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата (в приложимите случаи). 
11.Документ за закупена документация за участие– копие /в случай, че участникът желае да 
получи документацията на хартиен носител/. 12.Документ за внесена гаранция за участие-
оригинал. 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 14. Списък на 
документите, съдържащи се в офертата подписан от участника. ІІ. Плик № 2 с надпис 
"Предложение за изпълнение на поръчката": 1.Техническо предложение .2.образец на 
Оферта . ІІІ. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена":Ценово предложение по образец. 
Възложителя отстранява от участие в процедурата участник: 1. който не е представил някой 
от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 
47, ал. 1 и 5 от ЗОП и чл.47, ал.2 , т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. 3. който е представил 
оферта,която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е 
представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2; 5. за когото по реда 
на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на 
съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор и в други предвидени в 
документацията за участие и в ЗОП случаи. Когато участникът предвижда участие на 
подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки 
от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите 
по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението; 2. документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представят само 
за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор 
по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 

Икономически и финансови възможности 

Изискуеми документи и информация: 1. Доказателство по чл. 50, ал.1 т.3 от ЗОП - 
информация за общия оборот и за оборота на стоките, сходни с предмета на позицията/ите, 
за която/ито се участва за последните три години (2011, 2012, 2013), в зависимост от датата, 
на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. 
Минимални изисквания: Минимално изискване : Минимален оборот от доставки, сходни с 
предмета на позицията/ите,за която/ито се участва за последните три години(2011, 2012, 
2013), не по-малък от прогнозната стойност на позицията/ите, за които се участва. 
"Доставки, сходни на предмета на позицията” са: - за позиция 1: доставка и монтаж на 
мобилни подемници и пътнически асансьори - за позиция 2: доставка и монтаж на всеки 
един от изброените активи: мека мебел, корпусна мебел, кухненско обзавеждане. В 
случаите когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

ІІІ.2.2)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

 

минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло. При участие на 
подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на 
неговото участие. 

Технически възможности 

Изискуеми документи и информация: 1.Кратка анотация за досегашната дейност на 
участника по предмета на позицията, изясняваща неговите технически възможности и опит 
в сходни с предмета на позицията/ите доставка/и с приложение декларация, съдържаща 
списък на изпълнени договори, сходни с предмета на позицията/ите за последните 3 /три/ 
години (2011, 2012, 2013). В списъка трябва изрично да са упоменати артикулите, предмет 
на доставката, периода на доставка, както и телефон за връзка с лицето, приело доставката. 
2.Участниците представят референции за изпълнение на доставки през последните 3 /три/ 
години (2011, 2012, 2013), сходни с предмета на позицията/ите, за които участва. 3. При 
участие за позиция 1 - Участниците представят списък на лицата, които ще вземат участие в 
изпълнението на поръчката. Участникът трябва да докаже опитa на лицата, които предлага 
за изпълнение на обществената поръчка, чрез предоставяне на документи, удостоверяващи 
опит в изпълнението на дейности, предмет на обществената поръчка. За удостоверяване 
участниците представят или професионални автобиографии на ангажираните лица, 
подписани от тях, договори, или трудови книжки, или други документи, от които е видно 
обстоятелството. 
Минимални изисквания: Минимално изискване: към т.1 Участникът трябва да удостовери 
най-малко един изпълнен договор с предмет, сходен с предмета на позицията/ите, за които 
участва Минимално изискване: към т.2 Участникът трябва да представи минимум една 
референция за изпълнение на доставки, сходни с предмета на позицията/ите, за които 
участва. Минимално изискване: към т.3 Минимум едно от предлаганите лица следва да има 
поне тригодишен опит при работа с асансьори и минимум едно лице трябва да има поне 
тригодишен опит при работа с подемници. Участника може да предложи едно лице, което 
да отговаря и на двете изисквания. "Доставки, сходни на предмета на позицията” са: - за 
позиция 1: доставка и монтаж на мобилни подемници и пътнически асансьори - за позиция 
2: доставка и монтаж на всеки един от изброените активи: мека мебел, корпусна мебел, 
кухненско обзавеждане. В случаите когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло. При 
участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и 
дела на тяхното участие. 

ІІІ.2.3)

Специфични условия при обществени поръчки за услуги ІІІ.3)

Вид процедура ІV.1)

Вид процедура 

Открита 

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертите ІV.2)

Критерии за оценка на офертите 

Икономически най-изгодна оферта при: 
ІV.2.1)

Посочените по-долу показатели: 
Показател: Ц – Ценови критерий - ; тежест: 50 
Показател: Д - Срок за доставка; тежест: 50 

Административна информация IV.3)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни 

документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен 

диалог) 

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие 

16.04.2014 г.  Час: 17:00 
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Платими документи 

ДА 

Цена: 24 BGN 

Условия и начин на плащане 

Документацията за участие е на разположение на лицата на адреса на профила на купувача 

- http://www.veliko-turnovo.bg. Участници, които са ползвали предоставената по електронен 

път документация, не я заплащат. При желание от страна на участниците, те могат да 

получат документацията на хартиен носител /да закупят документацията/, като заплатят 

посочената за нея цена. Документацията се получава в стая 317 в сградата на Община В. 

Търново всеки работен ден до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена 

на документацията за участие от 24 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС по сметка на 

Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 

31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. Документацията за участие може да бъде изпратена по 

куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване на факс 

062/ 619 251 с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, 

посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за преведена 

сума на документацията за участие. 

Срок за получаване на оферти или заявления за участие 

23.04.2014 г.  Час: 17:00 
ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие 

Български 

IV.3.6)

Срок на валидност на офертите IV.3.7)

Продължителност в месеци 

6 

Условия при отваряне на офертите IV.3.8)

Дата: 25.04.2014 г.  Час: 14:00 

Място 

В сградата на Община Велико Търново 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 

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

процедурата или техни представители, изрично упълномощени за участие в процедурата с 

пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел. 

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС 

Обществената поръчка се открива във връзка с проект по Оперативна програма 

„Регионално азвитие”2007-2013г. „Изграждане и функциониране на три Центъра за 

настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново”, схема за безвъзмездна 

финансова помощ BG 161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на 

социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”Проекта се финансира съгласно 

VI.2)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на съоръжения 
Кратко описание 

Обект І - ЦНСТ - тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. "Иларион 

Драгостинов" , кв. 365, УПИ XXI, жк. Бузлуджа, град Велико Търново: 

Подемник,активен,мобилен Асансьор хидравличен,пътнически,за инвалиди,с автоматична 

врата 900х2000мм, кабина 1100х1400мм, шахта 1700х1900мм,за две спирки,машинно на 

ниво -2.40м Обект ІІ - Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - A и прилежащото му 

дворно пространство на ул. "Иларион Драгостинов", кв. 365, УПИ XXI, жк. Бузлуджа, град 

Велико Търново: Подемник,активен,мобилен Обект ІІІ - Център за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ)-G и прилежащото му дворно пространство на ул."Колоня Товар", кв. 545, УПИ 

X-4039а, жк. Кольо Фичето, гр. Велико Търново: Подемник,активен,мобилен Асансьор 

хидравличен,пътнически,за инвалиди,с автоматична врата 900х2000мм, кабина 

1100х1400мм, шахта 1700х1900мм,за две спирки,машинно на ниво +0.00 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

42416100 

Описание:  

Асансьори за хора  

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007 – 2013 г.между Община Велико Търново и МРРБ, Управляващ 

орган на ОПРР-Главна Дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Предвижда се 

доставките на обзавеждане и съоръжения да бъдат съгласно техническите спецификации за 

всяка от позициите, съгласувани и одобрени от ДАЗД. Използваните в обзавеждането 

мебели и тяхното разположение ще осигуряват безопасна и сигурна среда, домашен уют, 

комфорт на обитаване и лесно преминаване на деца със затруднена мобилност. 

Допълнителна информация 

Краен срок за приключване изпълнението на дейностите в обхвата на обществената 

поръчка е 31.08.2014г. Срокът за изпълнение на доставката започва да тече след като 

Изпълнителят бъде уведомен с възлагателно писмо. 

VI.3)

Процедури по обжалване VI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, 

Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.1)

Подаване на жалби 

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки. 

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление 

25.03.2014 г.  

VI.5)

1)

2)

3)
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Количество или обем 

Доставка на общо пет съоръжения. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
85000 валута BGN 

Начална дата , Крайна дата 31.08.2014 г.  
 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на обзавеждане 
Кратко описание 

Легло единично,дървено,подвижно,регулируемо,със защитни прегради,с подматрачна 

рамка Стол,метална конструкция,с тапицирани седалка и облегалка,с противоалергичен 

пълнеж и тапицерия,стифиращ Стол детски,метална конструкция,с тапицирани седалка и 

облегалка,с противоалергичен пълнеж и тапицерия,стифиращ Стол,метална 

конструкция,със седалка и облегалка от витослепена дървесина,стифиращ Стол детски за 

хранене,регулируем на височина, пластмаса и метал Стол офисен ,тапициран,на колела 

Бюро,ПДЧ, с контейнер 400х500х510, h плот=720мм,по детайл,съобразено за сядане на деца 

в инвалиден стол Бюро,ПДЧ,с контейнер 400х500х510 Маса кръгла,с метална конструкция 

и плот от ПДЧ Маса правоъгълна,с метална конструкция и плот от ПДЧ Маса 

кръгла,детска,дървена Маса холна,ПДЧ Маса трапезарна,ПДЧ Шкаф секционен за 

съхранение,ПДЧ,без врати Шкаф секционен,за съхранение,ПДЧ,без врати 

Шкаф,ПДЧ,плътни врати Шкаф секционен,ПДЧ,с врати Шкаф за 

съхранение,секционен,ПДЧ Шкафче,нощно,ПДЧ,с чекмеджета и мебелни колелца Шкаф за 

обувки с врати,за 20 чифта,ПДЧ Шкафове,кухненски,с горен ред,ПДЧ,по индивидуален 

проект Скрин,ПДЧ,с чекмедже и врати Стелажи/рафтове за хранителни продукти,метални 

Гардероб за чисти дрехи и бельо,ПДЧ,с плътни врати Гардероб,ПДЧ,с плътни врати 

Корпусна мебел,ПДЧ Корпусна мебел,ПДЧ Кухненски плот за хранене на 

h=820мм,ПДЧ,плътни страници по късата страна Плот 25мм,ПДЧ,на h=850мм 

Фотьойл,текстилен ,тип "Барбарон",с противоалергичен пълнеж и тапицерия Мека мебел с 

противоалергичен пълнеж и тапицерия Мека мебел,модулна,тип "Табуретка" с 

противоалергичен пълнеж и тапицерия Мека мебел,модулна,тип "Табуретка",с 

противоалергичен пълнеж и тапицерия,с облегалка Мека мебел,модулна,двойна,ъглова,с 

противоалергичен пълнеж и тапицерия Комплект ръкохватки за санитарен възел,за 

инвалиди,монтаж съгласно Наредба N4 за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хората с увреждания Комплект ръкохватки за душ,за инвалиди,монтаж съгласно Наредба 

N4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията 

за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания Седалка за душ,за 

инвалиди,монтаж съгласно Наредба N4 за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хората с увреждания Комплект огледало и осветително тяло за баня Количка/носилка за 

баня Детско столче - гърне ( за малки деца ) Кушетка Мивка,кухненска,метална,с две 

корита,дълбочина на коритото 170мм Мивка,еднокоритна,метална,в плот,дълбочина на 

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 4)

1)

25 Март 2014 г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=594235&newver=2&PHPSESSID=09e22e03ef88dd037ed869e5697d0809&header=...



коритото 170мм Панери за мръсни дрехи,пластмасови Сушилник Дъска за гладене Плот

(кушетка) сгъваем към стената Портманто със закачалки за връхни дрехи, за 20 броя 

Пощенска кутия Параван,подвижен Килим-детски Щори ( тенти ),външни (размери от 

място) Щори ( тенти ),външни (размери от място) Метална ръкохватка Ф45мм по стените в 

коридорите на h900мм 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

39100000 

Описание:  

Мебелировка  

Количество или обем 

Горепосоченото обзавеждане се отнася за един обект - един Център за настаняване. 

Посочената прогнозна стойност се отнася за трите обекта - три Центъра за настаняване от 

семеен тип. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
145000 валута BGN 

Начална дата , Крайна дата 31.08.2014 г.  
 

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 4)
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