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Приложение 1

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за обществена поръчка с предмет:

“Доставка и монтаж на павилиони”

По проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204

I. Описание на проекта

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проектът FairDeal адресира към съвместно разработване на иновативно 
решение за онлайн търговия на местни земеделски и занаятчийски продукти с цел 
създаване на устойчив и ефективен пазар на труда в трансграничния регион. 
Базирайки се на потенциала на електронната търговия за съкращаване на веригата 
доставка-потребител, проектът осигурява “по-справедлива сделка” (fear deal) както 
за доставчиците, така и за крайните клиенти.

Платформата за е-търговия FairDeal е планирана като кибер-посредник с 
виртуални магазини, в които заинтересованите малки и средни предприятия, 
занаятчии и търговци на територията на трансграничния регион ще могат свободно да 
търгуват със занаятчийски продукти и услуги. Надграждайки традиционни дейности с 
иновационни похвати, проектът ще промени конвенционалните модели на търговия, 
ще увеличи ефективността в търговските отношения, ще създаде нови работни места 
и ще подобри благосъстоянието на общността като цяло.

За да се преодолее вродената съпротива срещу новото, специално назначени 
експерти по проекта ще посещават и обучават занаятчиите и земеделците. Постепено 
ще се създаде мрежа в рамките на общността, която ще осигури устойчивата 
експлоатация на платформата.

Проектът ще допринесе за постигане целите на Програма INTERREG V-A 
Румъния-България 2014-2020 за насърчаване на иновациите, които действат като 
двигател на предприемачеството и ще осигурят качествена и устойчива заетост в 
региона.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Основната цел на проектното предложение е създаването на нови 
икономически възможности за заетост и развитие на предприемачеството в 
трансграничния регион чрез съвместно разработване на иновативно решение за 
онлайн маркетинг за местни продукти. Платформата FairDeal има за цел да увеличи 
творческия потенциал на местни занаятчии, като съкрати веригата за доставка до 
крайните потребители.

Това от своя страна ще промени традиционния бизнес модел и ще подобри 
интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион ще разшири възможностите 
за трудова мобилност и надомна работа в района, допринасяйки за по-доброто 
включване в пазара на труда на уязвимите групи, включително младежи, жени и 
маргинализирани групи.
Постигнати резултати:

• Изградена платформа за онлайн търговия на местни селскостопански и 
занаятчийски продукти, интегрирана със световно известни, интернет базирани, 
търговци на дребно, подкрепена от обучителни семинари (за български и румънски 
представители), популяризиращи платформата.

Целеви групи са:
>  Местни фермери и занаятчии (български и румънски - от

трансграничния регион), търсещи възможност да предлагат своите продукти на 
международно ниво за осигуряване на по-висок дял добавена стойност;

> Неправителствени организации и образователни/обучителни
институции, насърчаващи занаятите и местното културно наследство в прилежащия 
регион;

>  НПО-та в сектор Селското стопанство;
>  Безработни и хора, търсещи възможности за смяна на работата си;
> Уязвими групи от населението на трансграничния регион, които

търсят надомна работа;
>  Хора, които търсят работа на непълно и/ или гъвкаво работно

време;

Местни власти/общности, които търсят механизми за стимулиране на 
младежката заетост, трудовата мобилност, по-доброто включване в пазара на труда 
на категориите от населението в неравностойно положение, подпомагане на трайно 
безработните да се върнат обратно на работа.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Водещ партньор: Община Велико Търново (ВТ), България 
Партньор 2: Сдружение Диманш, Румъния
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Партньор 3: Двустранна Търговска Камара България-Румъния (ДТКБР), България 
Партньор 4: Народен театър "Марин Сореску", Крайова, Румъния

ДЕИНОСТИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНТА ПОРЪЧКА

В рамите на проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на 
уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, 
съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в 
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния- 
България 2014-2020.4., трябва да бъдат организирани панаири на местните занаятите 
във Велико Търново и Крайова. Целта на проявите е популяризиране дейностите на 
занаятчиите, производителите, търговците и потребителите от България и Румъния за 
подпомогнат трудовата мобилност на занаятчиите, инициативите за самостоятелна 
заетост, предприемачеството и трансграничната търговия. Те ще допринесат за 
популяризирането на местни занаятчийски продукти и платформата за електронна 
търговия FairDeal като ефективен маркетингов инструмент, който ще стимулира 
директните продажби и търсенето.

За организиране на панаира във Велико Търново, Възложителят се нуждае от 
доставка и монтаж на павилиони.

Участникът, избран за изпълнител, следва да достави и монтира 38 (тридесет и 
осем) броя павилиони, както следва:

Дървени търговски павилион до 4 кв. м
1. Габаритни размери - дължина 212 см./широчина 120 см./височина - 190

см. до долната част на реброто, 240 см. до билото
2. Застроена площ - 2,54 кв.м.
3. Височина на масата - към търговеца 100,00 см. към клиента 80,00 см., от 

сгъваем тип, която да играе роля охранителен елемент на прозореца.
4. Използвани материали:
- дървени обработени (рендосани) греди, колони и дъски от бял бор (или 

еквивалент);
- обмазване на дървения материал с антисепти, хидрофобизатори и 

потъмнители за дърво;
- асфалтови (битумни) керемиди в червен цвят;
- вътрешна обшивка (търговска маса) от пластифицирана ламарина в цвят сив;
- алуминиева дограма (врати - отваряне на вън) в кафяв цвят;
5. Павилионите следва да бъдат електрифицирани, като имат осветление и

изходен контакт на 230 V, както и външен влагоустойчиво вход за присъединяване
към електропреносната мрежа.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Участникът трябва да представи описание на изпълнението на поръчката в 
пълно съответствие с техническата спецификация, от което се вижда, че 
спецификацията ше бъде изпълнена в пълен обем и характеристики.

В техническото си предложение Участникът следва да представи 
схема/чертеж/рисунка на павилионите със съответните размери, вид и начин на 
изглеждане, от които да е видно мястото на всеки един от елементите изброени в 
техническата спецификация.

Срок за изпълнение
Доставката на павилионите трябва да стане в срок до 14 (четиринадесет) дни от 

дата на сключване на договора, в посочено от Възложителя място, намиращо се на 
територията на гр. Велико Търново. Павилионите следва да се доставят в разглобен 
вид с оглед възможността за съхранение в по-малко по обем пространство.

Монтажът ще бъде извършен непосредствено преди провеждане на събитието 
(панаир на местните занаяти във Велико Търново), за което са предназначени 
павилионите. В срок не по-малък от 10 (десет) дни преди датата на събитието (панаир 
на местните занаяти във Велико Търново). Възложителят ще уведоми с възлагателно 
писмо Изпълнителя за стартиране на монтажа на павилионите и за мястото, където 
трябва да бъдат монтирани. След приключване на събитието (панаир на местните 
занаяти във Велико Търново), Изпълнителят трябва да извърши демонтаж на 
павилионите и да ги трнспортира до посочено от Възложителя място.

Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, 
проявили се при нормалната експлоатация на изделията през гаранционния срок.

1. Срокът на гаранция на доставените стоки е както следва: не по малко от 
24 (двадесет и четири) месеца и не повече от 36 (тридесет и шест) месеца.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо- 
предавателен протокол без забележки, за цялостната доставка, монтаж и демонтаж на 
доставената/ите стока/и.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако предлаганите от него изделия не отговарят на 
горното изискване.

2. Отстраняване на дефекти/несъответствия и повреди, появили се по 
време на гаранционния срок:

В рамките на договорения гаранционен срок изпълнителят се задължава в срок 
от 1 работен ден след получаването на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
упълномощен от него представител за несъответствие на доставените изделия, без 
допълнително заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстрани несъответствието.

Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на 
дефектирали части е за сметка на Изпълнителя.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изпълнителят на доставката/ите е длъжен да извършва гаранционен ремонт на 
доставените стоки в срок до 24 часа, на място, при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със свои средства 
(включително транспорт).

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на 
дефекта/несъответствието/повредата.

Прогнозна стойност
Общата прогнозната стойност на поръчката е 37 499,16 лв. (тридесет и седем 

хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС и 44 
998,99 лв. (четиридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и 99 
ст.).

Единична прогнозна стойност 986,82 лв. (деветстотин осемдесет и шест лева и 
осемдесет и две стотинки) без ДДС и 1 184,18 лв. (хиляда сто осемдесет и четири 
лева и осемнадесет стотинки) с ДДС.

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична цена 
в лв. с ДДС

Обща цена 
в лв.без 
ДДС

Обща цена в 
лв. с ДДС

1. Павилиони 38 986,82 1 184,18 37 499,16 44 998,99

Приложима нормативна уредба

При изпълнение на поръчката следва да се спазват правилата и процедурите, 
записани в:

1. Ръководството за изпълнение на проекти по Програмата Interreg V - А 
Румъния-България;

2. Инструкции за бенефициенти на Програмата Interreg V - А Румъния-България;
3. Актуални ценови прагове, установени от Програмата Interreg V - A  Румъния- 

България;
4. Списък на допустимите разходи по проекти, финансирани от Програмата 

Interreg V - А Румъния-България;
5. Ръководство за визуална идентичност на Програмата Interreg V - A  Румъния- 

България;
6. Модел на договор за субсидия по Програмата Interreg V - А Румъния- 

България;
7. Модел на договор за партньорство по проекти, финансирани от Програмата 

Interreg V - А Румъния-България;
8. Действащото законодателство, касаещо изпълнението на проекти по 

Програмата Interreg V - А Румъния-България;
9. Други документи, наръчници и образци, които са публикувани на интернет- 

страницата на програмата http://interregrobg.eu.
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