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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възлагащ орган и възложител:
По смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), възлагащ орган на настоящата
обществената поръчка е ОБЩИНА ПЛОВДИВ.
Съгласно Заповед №16ОА1317/31.05.2016г. на кмета на Община Пловдив, възложител
на обществената поръчка е РОЗАЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ – заместник-кмет „Общинска
икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците” в Община Пловдив.
Административен адрес:
Интернет адрес:
Профил на купувача:

гр. Пловдив 4000, пл. ”Стефан Стамболов” № 1
http://www.plovdiv.bg
http://op.plovdiv.bg

2. Правно основание за прилагане на процедурата:
Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на
основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП като провежда публично състезание.
Възложителят не прилага условията по чл. 12 от ЗОП, тъй като към момента на
откриване на настоящата процедура не е определен списъкът по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и
същевременно чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания е отменен.
3. Наименование на поръчката:
„ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
4. Административни изисквания и основания за отстраняване от участие:
4.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, техни обединения и всички други образувания, които
отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за
прилагането на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и предварително обявените от
възложителя условия.
4.2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице,
което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата
на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР
на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.
4.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и
да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези
случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални
способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства,
че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
4.4. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице
основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по
време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически
лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
4.5. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое
от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
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4.6. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т.
34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва
да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за
третите лица.
4.7. При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
ал.2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или
длъжностите, които заемат.
4.8. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомяват писмено
възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл.
101, ал. 11 и посочените в обявлението основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
5. Мерки за доказване на надеждност:
5.1. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за
доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
5.2. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на
офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП).
5.3. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл.
45, ал. 2 от ППЗОП.

ІІ. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Описание:
1.1. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват изработване, доставка и
монтаж на различни видове мебелировка - модулни мебели и мека мебел (мебелировка за
офиса, легла, гардероби, дивани и др.) и столове (офис столове, посетителски, трапезни).
1.2. Номенклатурата, техническите характеристики и изисквания за качество и
изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя Част ІІ от документацията за обществената поръчка.
1.3. Прогнозните количества за всеки отделен артикул са представени в образеца на
ценово предложение – Приложение №2 към документацията за обществената поръчка.
1.4. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и
задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на
същата, който е представен в Част ІІІ от документацията за обществената поръчка.
2. Финансови условия:
2.1. Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив като
плащанията по договора ще се извършват от бюджета на Община Пловдив и на съответните
структурни звена, ползватели на същия.
2.2. Доставките ще се заплащат по единични цени, съгласно ценовото предложение на
изпълнителя по договора.
2.3. Сроковете за разплащане са определени съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон
като условията са подробно описани в проекта на договор за възлагане на поръчката.
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2.4. Прогнозна стойност на поръчката: 145833,33 лв. без включен ДДС, съответно
175000 лв. с включен ДДС, като същата е лимитна.
2.5. Когато дейност, предмет на поръчката, се извършва от подизпълнител и може да
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или възложителя, заплащането й ще се
извършва директно на подизпълнителя в съответствие с условията по чл. 7, ал. 1, т.1 от
договора за възлагане на поръчката, като в този случай към изискуемите от възложителя
документи ще се представя искане за плащане от подизпълнител, придружено от становище
на изпълнителя, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими. В искането за плащане и в становището на изпълнителя следва да бъде посочен
размера на дължимото възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която
да бъде извършено плащането. Възложителят ще има право да откаже директно плащане
към подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на
причините за отказа.
3. Условия за сключване на договор:
3.1. Условията за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка са
определени в чл. 112 от ЗОП.
3.2. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с
участника, определен за изпълнител в съответствие с чл. 109 от ЗОП.
3.3. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, избраният изпълнител
следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата съобразно чл. 58 от ЗОП. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3.4. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи, които вече
са му били предоставени или са му служебно известни или могат да бъдат осигурени чрез
пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
3.5. Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави
гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС.
3.6. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на
договора следва да представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
3.7. Договорът ще бъде със срок на действие до 12 (дванадесет) месеца, считано от
сключването му или до изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи порано.
3.8. Във връзка с условието, че количествата, посочени в ценовото предложение са
прогнозни (чл. 6, ал. 2 от проекта на договор), договорът ще бъде сключен на обща стойност
съответстваща на прогнозната стойност на поръчката, независимо от общата стойност,
посочена в ценовото предложение на избрания изпълнител.

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1. Минимални изисквания за технически и професионални способности:
Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на обществената поръчка, поради което следва през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, да е изпълнил доставки
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на мебелировка на обща стойност минимум 145000 (сто четиридесет и пет хиляди) лева
без включен ДДС.
2. Доказване съответствието с критериите за подбор:
За доказване на опита се представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на доставките,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчката. Списъкът се
представя по образец на възложителя (Приложение №4) и към него следва да бъдат
приложени доказателства за извършените доставки.
3. Съгласно чл. 65 от ЗОП, участника може да докаже съответствието си с изискванията
за технически и професионални способности с възможностите на едно или повече трети
лица, независимо от правната връзка между тях. Когато кандидатът или участникът се
позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с
техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите
лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. В тези случаи, освен документите, определени
от възложителя за доказване на съответните възможности, се представят доказателства, че
при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
4. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участник предвижда използването на
подизпълнители, независимо дали са и трети лица по т. 3, те трябва да отговарят на
критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да
не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
5. При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се
прилагат съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Участник, който е обединение от физически и/или
юридически лица, също може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета
на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.

ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. Общи изисквания:
1.1. За участие в процедурата, всеки участник следва да представи оферта, изготвена в
съответствие с условията на ЗОП и изискванията на възложителя, обективирани в
обявлението и документацията за обществената поръчка. Условията и указанията, описани в
образците, предоставени от възложителя, са задължителни за участниците.
1.2. Всички документи, съдържащи се в офертата, се представят на български език,
без корекции и поправки и се подписват от законно представляващия участника или от
надлежно упълномощено/и лице/а. Изискуемите документи, които обективират лично
изявление на конкретно лице представляващо участника не могат да се подписват и
представят от пълномощник. Документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат
придружени с превод на български език, а документи за регистрация, издадени на чужд език
се представят и в официален превод.
1.3. Когато се предвижда използването на подизпълнител/и при изпълнение на
поръчката, участниците посочват подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, и представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. За целта
в офертата се прилага декларация за подизпълнители, която се изготвя по образец на
възложителя и се подписва от участника и от всеки посочен подизпълнител.
1.4. При участници обединения, които не са юридически лица, в офертата се представят
документите и информацията по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.
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1.5. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочат в офертите си
информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В
тези случаи в офертата се прилага декларация за конфиденциалност и информацията няма да
бъде разкривана от възложителя. Участниците следва да имат предвид, че не могат да се
позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които
подлежат на оценка.
1.6. Срок на валидност: Минималният срок на валидност на офертата е определен
до 01.12.2016г. и представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на
предложенията си. При необходимост възложителят може да поиска от участниците да
потвърдят и удължат срокът на валидност на офертите си.
2. Съдържание:
За участие в настоящата процедура следва да бъде подготвена оферта, съдържаща наймалко следните документи и информация:
2.1. Опис на представените документи;
2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката; ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г.;
2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо;
2.4. При участници обединения, които не са юридически лица - копие от документ,
от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с настоящата обществена поръчка: правата и задълженията на
участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на
обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
2.5. При участници, които предвиждат използването на подизпълнители Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, която се представя в оригинал, по образец на
възложителя – Приложение №3, и се подписва от участника и от всеки посочен
подизпълнител.
2.6. Документи за доказване на техническите и професионални способности на
участника - изискуемите документи и информация са описани в Част І, Раздел ІІІ, т. 2 от
документацията и в Раздел ІІІ.1.3) от обявлението за обществената поръчка;
2.7. Техническо предложение – документа се изготвя по образец на възложителя
(Приложение №1) като към него се прилагат документи, удостоверяващи съответствието на
артикул „Посетителски стол тип 3” (Раздел ІІ, позиция № 4 от номенклатурата) с
изискванията на чл. 64, ал. 2 от НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Когато е приложимо
към техническото предложение се прилага документ за упълномощаване, когато лицето,
което подава офертата, не е законният представител на участника;
2.8. Ценово предложение – документа се представя по образец на възложителя
Приложение №2;
3. Комплектоване и представяне:
3.1. Съгласно чл. 47 от ППЗОП, офертата се представя в запечатана непрозрачна
опаковка, от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка – на адреса,
посочен от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
3.2. Върху опаковката се посочват: наименованието на участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по
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възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката за която се подават
документите;
3.3. Всички документи от офертата се поставят в опаковката без да е необходимо
допълнително окомплектоване в отделни пликове.
3.2. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за
обществена поръка преди часа и датата, посочени като краен срок за представяне на оферти.
До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени,
допълни или да оттегли офертата си.
4. Указания за подготовка на ЕЕДОП:
4.1. Стандартния образец на ЕЕДОП се предоставя от Агенцията по обществени
поръчки (АОП) като същият е публикуван и може да бъде изтеглен свободно от Портала за
обществени поръчки на АОП. Към момента на откриване на настоящата процедура
актуалният
адрес
на
хипервръзката
за
изтегляне
на
образеца
е:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc
4.2. Чрез ЕЕДОП се декларират липсата на основанията за отстраняване и
съответствието с критериите за подбор и се предоставя съответната информация, изисквана
от възложителя, като в документа се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП, когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на
трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа
описаната информация.
4.3. Лицата, представляващи всеки стопански субект (участник, подизпълнител, трето
лице, член на обединение), от които се попълва и представя ЕЕДОП са изброени в чл. 40 от
ППЗОП. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят
за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с
личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55,
ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се
подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се
съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява
съответния стопански субект (участник, подизпълнител, трето лице, член на обединение).
5. Указания за подготовка на Техническо предложение:
5.1. Образецът на техническо предложение, предоставен от възложителя в Приложение
№1 към документацията за обществената поръчка, е изготвен при спазване изискванията на
чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Не се допускат промени, изтриване или допълване на образеца.
5.2. Подготовка на ЧАСТ І: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.2.1. В тази част участникът посочва контактна информация за подаване на заявки и
заявява сроковете за изпълнение на поръчката.
5.2.2. Трябва да бъде предложена номенклатура, съгласно техническите спецификации
на възложителя, като за всеки артикул задължително трябва да бъдат нанесени всички
изискуеми данни – характеристики, производител, размери и примерно изображение, а за
артикулите, за които има изискване за цвят, трябва да бъде посочен и цвета.
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5.2.3. Участникът трябва да предложи основна цветова гама, която да включва
минимум следните шест цвята: астра, бук, венге, елша, махагон и череша. Възложителят ще
има право да заявява всеки един артикул от мебелировката в предложената от участника
цветова гама без това да води до промяна в предложените единични цени.
5.2.4. Участникът трябва да предложи гаранционен срок за мебелировката, който не
може да бъде по-малко от 24 месеца или по малък от този на производителя на съответния
артикул (в случай, че участникът не е производител). Може да бъде предлагана различна
гаранция за отделните артикули, по преценка на участника. Гаранцията трябва да е пълна и
да обхваща тези действия, които са необходими за диагностика на проблема и въвеждането в
работоспособно състояние на механизмите, здравината на конструкцията, както и качеството
и целостта на материалите от които е произведена стоката.
5.2.5. За артикул „Посетителски стол тип 3” (Раздел ІІ, позиция № 4 от номенклатурата)
към техническото предложение задължително се прилагат документи, удостоверяващи
съответствието му с изискванията на чл. 64, ал. 2 от НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври
2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
5.3. Подготовка на ЧАСТ ІІ: ДЕКЛАРАЦИИ
В част ІІ от техническото предложение участникът декларира съгласието си с клаузите
в проекта на договор за възлагане на поръчката и срокът на валидност на офертата му за
участие.
5.4. Неспазването на описаните в предходните точки изисквания е основание за
отстраняване от процедурата.
6. Указания за подготовка на Ценово предложение:
6.1. Образецът на ценово предложение, предоставен от възложителя в Приложение №2
към документацията за обществената поръчка, е изготвен при спазване изискванията на чл.
39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Не се допускат промени, изтриване или допълване на образеца.
6.2 В ценовото предложение се предлагат единични цени за всеки тип и размер
артикул, предложени в Част І от техническото предложение, които са за изработване и/или
доставка /и монтаж (в зависимост от приложимите случаи) в цвят по избор от цветовата гама,
предложена от участника в техническото му предложение. Участника следва да попълни
всички изискуеми данни за всеки артикул (размери съгласно техническото предложение,
единична цена и цена за количеството артикул) и да заяви, че при необходимост от артикул в
цвят, който не е включен в предложената цветова гама, се допуска оскъпяване на стоката, но
с не повече от 20% от единичната цена.
6.3. Цените се посочват в български лева, с точност до втория знак след десетичната
запетая и трябва да включват всички разходи (вкл. данъци, такси, транспорт и др.) на
изпълнителя, необходими за изпълнение предмета на поръчката, включително и ДДС,
когато е приложимо.
6.4. Общата стойност в ценовото предложение на участника не може да надвишава
прогнозната стойност на обществената поръчка.
6.5. Неспазването на описаните в предходните точки изисквания е основание за
отстраняване от процедурата.
6.6. При аритметично несъответствие между единичните цени, цените за количеството
артикул и общата стойност, посочени в ценовото предложение, за достоверни ще се приемат
единичните цени, като в този случай предложенията на участника ще бъдат преизчислени
спрямо единичните цени и офертата ще бъда оценявана на база резултатите от
преизчисленията.
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7. Указания за подготовка на другите образци в документацията:
7.1. Образецът на декларацията по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, предоставен от възложителя в
Приложение №3 към документацията за обществената поръчка, се попълва и представя,
когато участника предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на поръчката.
Част І от декларацията се попълва от участника като се посочват подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложат. Част ІІ от декларацията се попълва от всеки
подизпълнител, чрез което се изразява неговото съгласие като доказателство за поетите от
подизпълнителя задължения.
7.2. Образецът на списъка по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, който е предоставен от
възложителя в Приложение №4 към документацията на обществената поръчка, се изготвя
като в него се посочват доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на
подаване на офертата за участие. В списъка се посочват стойностите, датите и получателите
на доставките и към него следва да бъдат приложени доказателства за извършените доставки.
Списъкът се представя от всяко лице, към което се прилагат критериите за подбор –
участник, подизпълнител, трето лице, член на обединение.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите ще бъде
назначена от възложителя след изтичане на срока за приемане на същите и в съответствие с
разпоредбите на чл. 103 от ЗОП.
2. На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и
ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с
критериите за подбор.
3. Комисията ще разгледа, оцени и класира офертите в съответствие с предварително
обявените условия и критерий за възлагане като в работата си ще спазва реда, предвиден в
чл. 61 от ППЗОП.
4. За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил
икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия „най-ниска
цена”. Под най-ниска цена следва да се разбира най-ниската обща стойност на ценово
предложение.

VІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. Желаещите да получат документация за участие в настоящата процедура могат да
направят това, като я изтеглят безплатно от профила на купувача на Община Пловдив.
2. Условията за искане и съответно получаване на разяснения по условията на
обществената поръчка са определени в чл. 180 от ЗОП.
3. Комуникация:
3.1. Обменът на информация във връзка с провеждане на настоящата процедура ще се
извършва чрез електронни средства за комуникация по смисъла на § 2, т. 10 от ДР на ЗОП,
чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга, както и чрез комбинация от
изброените способи.
3.2. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
връчват при условията на чл. 43 от ЗОП.
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3.3. В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, всички
заинтересовани лица ще бъдат уведомени чрез съобщение в профила на купувача на Община
Пловдив, което ще бъде публикувано към преписката на обществената поръчка, най-късно
два работни дни преди първоначално обявената дата, за провеждане на публичното
заседание.
3.4. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Всяка
информация ще бъде обявена от възложителя в профила на купувача на Община Пловдив,
към преписката на обществената поръчка.
4. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или
възложителя в процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до
отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.
5. Всички приложения, описани в настоящата документация представляват неразделна
част от същата.
6. По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото
законодателство в Република България.
Списък с полезни връзки към публични регистри и компетентни органи, съгласно действащото законодателството
в Република България:
Търговски регистър към Агенция по вписванията (ТР) - http://www.brra.bg/
Национална агенция за приходите (НАП) - www.nap.bg/ ;
Портал за електронни услуги на НАП - https://inetdec.nra.bg/
Министерство на правосъдието на Република България - http://mjs.bg/
Публични регистри – проект на Фондация Програма Достъп до Информация - www.publicregisters.info/
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд:
Национална агенция по приходите - Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Министерство на околната среда и водите - Информационен център на МОСВ : работи за посетители всеки работен
ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22; Тел: 02/940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Министерство на труда и социалната политика - София 1051, ул. Триадица № 2;
http://www.mlsp.government.bg

тел: 8119 443; Интернет адрес:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" – София 1000, бул. "Дондуков" № 3; тел: 0700 17 670; Интернет
адрес: http://www.gli.government.bg/index.php
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І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват изработване, доставка и
монтаж на различни видове мебелировка, както следва:

› 94 артикула модулни мебели и мека мебел (мебелировка за офиса, легла, гардероби,
дивани и др.)

› 11 артикула столове (офис столове, посетителски, трапезни);
Прогнозните количества за всеки отделен артикул са представени в образеца на ценово
предложение – Приложение №2 към документацията за обществената поръчка.
2. Доставките ще бъдат периодични, след предварителни заявки от страна на
възложителя и съгласно номенклатурата, описана в Раздел ІІ от настоящите спецификации,
като същите ще се извършват до адрес на територията на община Пловдив, допълнително
указван от страна на възложителя при подаване на конкретната заявка.
3. Ползватели по договора за възлагане на поръчката ще бъдат всички структурни звена
на Община Пловдив.

ІІ. НОМЕНКЛАТУРА
1. Размерите на модулните мебели и меката мебел са ориентировъчни като
допустимото отклонение от тях е до 5% за всяка величина. Размерите на столовете са
ориентировъчни като могат да бъдат предлагани столове с различни размери, но в близък
диапазон и съотношение. За артикулите в Раздел І, позиции №№ 63, 86, 87 и 88 размерите са
точно определени и не се допуска отклонение.
2. Навсякъде в номенклатурата, където е посочен брой рафтове се има предвид броя на
плоскостите, а не броя на отделенията в съответния мебел.
3. Цвета на мебелировката от ЛПДЧ (където не е изрично указано) ще бъде уточняван
при подаване на съответната заявка като изпълнителят ще трябва да предлага основна
цветова гама от минимум шест цвята: астра, бук, венге, елша, махагон и череша. За цветове
извън основната цветова гама ще се начисляват до 20% от предложената единична цена.
Основната цветова гама ще бъде определена съгласно техническото предложение на
избрания изпълнител.
4. Номенклатурата, както и техническите характеристики на всеки отделен артикул са
представени в два раздела, подредени по азбучен ред, в следния табличен вид:
№

Артикул

Основни характеристики

Размери
(L/W/H cm)

Примерно
изображение/скица

І. МОДУЛНИ МЕБЕЛИ И МЕКА МЕБЕЛ
1

70/40/180
Архивен стелаж

2

Метален; с 5 регулируеми рафта с
възможност за промяна на височината;
товароносимост – мин. 70 кг/рафт; Цвят:
светъл;

90/40/200

1
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3

4

5

6

7

Архивен шкаф тип 1

Метален; с 2 врати и 4 регулируеми рафта
с възможност за промяна на височината;
заключване на вратите; Цвят: светъл;

90/40/200

Архивен шкаф тип 2

Метален, за висящи папки; с 2 чекмеджета;
с възможност за свързване на шкафовете
един към друг или към стената; място за
поставяне на етикет на всяко чекмедже;
със заключване и антитилт система;
максимална товароносимост на чекмедже
мин. 40 кг;

45/60/70

Архивен шкаф тип 3

Метален, за висящи папки; с 3 чекмеджета;
с възможност за свързване на шкафовете
един към друг или към стената; място за
поставяне на етикет на всяко чекмедже;
със заключване и антитилт система;
максимална товароносимост на чекмедже
мин. 40 кг;

45/60/105

Архивен шкаф тип 4

Метален, за висящи папки; с 4 чекмеджета;
с възможност за свързване на шкафовете
един към друг или към стената; място за
поставяне на етикет на всяко чекмедже;
със заключване и антитилт система;
максимална товароносимост на чекмедже
мин. 40 кг;

45/60/140

Бюро тип 1

С допълнителен плъзгащ се подвижен
плот (поставка за клавиатура); ЛПДЧ; с
дебелина на плоскостите мин 25 мм за
основния плот и мин 18 мм за останалите
елементи; всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

140/60/75

Бюро тип 2

С допълнителен плъзгащ се подвижен
плот (поставка за клавиатура); Със
странично чекмедже и шкаф с един рафт
(заключване на чекмеджето и шкафа);
ЛПДЧ; с дебелина на плоскостите мин 25
мм за основния плот и мин 18 мм за
останалите елементи; всички елементи
кантирани с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм;

8
9

10

100/60/75
120/60/65

140/60/75

2
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11

Бюро тип 3

С допълнителен плъзгащ се подвижен
плот (поставка за клавиатура); със
странично чекмедже и шкаф с един рафт
(заключване на чекмеджето и шкафа); със
заоблени ъгли на основния плот; ЛПДЧ; с
дебелина на плоскостите мин 25 мм за
основния плот и мин 18 мм за останалите
елементи; всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

12

70/60/75

13
Бюро тип 4
14

Стандартно офис бюро; ЛПДЧ; с дебелина
на плоскостите мин 25 мм за плота и мин
18 мм за останалите елементи; всички
елементи кантирани с удароустойчив PVC
кант с дебелина мин 2 мм;

15

16

Бюро тип 5

Бюро тип 6
18

20

140/70/75
100/80/75
160/80/75

17

19

140/60/75

С вградена поставка за компютър; ЛПДЧ; с
дебелина на плоскостите мин 25 мм за
основния плот и мин 18 мм за останалите
елементи; всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

С вградена поставка за компютър и
допълнителен плъзгащ се подвижен плот
(поставка за клавиатура); със странично
чекмедже с ролкови водачи и шкаф
(шкафът да бъде с три вътрешни
чекмеджета с ролкови водачи), заключване
на чекмеджето и шкафа; ЛПДЧ; с дебелина
на плоскостите мин 25 мм за основния
плот и мин 18 мм за останалите елементи;
всички
елементи
кантирани
с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

140/60/75

140/60/74

150/70/75

Бюро тип 7

Директорско с цял преден панел; с шкаф
от едната страна, в който има вградени 3
чекмеджета с ролкови водачи (вратичката
на шкафа със заключване); ЛПДЧ; с
дебелина на плоскостите мин 35 мм за
основния плот и мин 18 мм за останалите
елементи; всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

150/80/75

Бюро тип 8

Директорско бюро с метална хромирана
основа и крака с квадратен профил (50х50
мм), плот от ЛПДЧ мин. 25 мм, кантиран с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

180/80/75

3
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21

Витрина

С 4 рафта и шкаф с две врати отдолу;
ЛПДЧ и стъкло; с дебелина на плоскостите
от ЛПДЧ мин 18 мм и на стъклото – мин 10
мм;

Гардероб тип 1

Двукрилен, с горен рафт и лост за
окачване на дрехи; ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, всички елементи
кантирани с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм на вратите и мин 0,5
мм на останалите детайли; мебелни
крачета с възможност за нивелация;

22

23

24

25

26

27

80/60/190

60/40/200

90/50/190

Гардероб тип 2

Двукрилен – едното крило с горен рафт и
лост за окачване на дрехи, другото крило с
4 рафта; ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите
мин. 18 мм, всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм на вратите и мин 0,5 мм на останалите
детайли; мебелни крачета с възможност за
нивелация;

90/50/190

Гардероб тип 3

Двукрилен, без рафтове, с лост за
окачване на дрехи; ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, всички елементи
кантирани с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм на вратите и мин 0,5
мм на останалите детайли; мебелни
крачета с възможност за нивелация;

90/50/190

Гардероб тип 4

Еднокрилен, с 2 рафта (отгоре и отдолу), с
лост за окачване на дрехи; ЛПДЧ, с
дебелина на плоскостите мин. 18 мм,
всички
елементи
кантирани
с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм на вратите и мин 0,5 мм на останалите
детайли; мебелни крачета с възможност за
нивелация;

45/50/190

Гардероб тип 5

Триклирен – двете крила с лост за
окачване на дрехи, едното крило с 4
рафта; ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите
мин. 18 мм, всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм на вратите и 0,5 мм на останалите
детайли; мебелни крачета с възможност за
нивелация;

120/50/180

4
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28

29

30

31

Диван тип 1

Разтегателен триместен диван, подходящ
за ежедневно спане; С изтеглящ
механизъм с ламелна скара; Основна
конструкция от масивна дървесина,
тапициран с дунапрен и дамаска; Цвят:
светъл;

190/80/80

Диван тип 2

Триместен диван с подлакътници; Лицев
материал - еко кожа; Тапицерска основа –
пружинен пакет – бонел; Тапицерия дунапрен, полиестерна вата; Цвят: черен
или в тъмната гама;

220/85/85

Етажерка тип 1

С 1 рафт; ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, всички елементи
кантирани с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм;

80/35/80

Етажерка тип 2

С 4 рафта; ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, всички елементи
кантирани с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм;

80/35/185

32

55/40/120

Етажерка тип 3
33

34

Етажерка тип 4

С 4 рафта и 2/5 закрита долна част с една
врата; ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите
мин. 18 мм, кантирана с удароустойчив
PVC кант с дебелина мин 2 мм на вратата
и мин 0,5 мм на останалите елементи;

С 2 рафта и 2/3 закрита долна част с две
врати; ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите
мин. 18 мм, кантирана с удароустойчив
PVC кант с дебелина мин 2 мм;

35

38
39

80/35/115

60/40/80

36
37

40/35/115

Етажерка тип 5

С 3 рафта и 2/4 закрита долна част с две
врати; ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите
мин. 18 мм, кантирана с удароустойчив
PVC кант с дебелина мин 2 мм;
*За размер 100/40/180 вратите да бъдат
със заключване.

80/35/150
100/40/180
100/35/225
150/35/200
5
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Етажерка тип 6

С 4 рафта и 2/5 закрита долна част с две
врати; ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите
мин. 18 мм, кантирана с удароустойчив
PVC кант с дебелина мин 2 мм;

80/35/185

Етажерка тип 7

С 4 рафта и 3/5 закрита долна част с две
врати; ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите
мин. 18 мм, кантирана с удароустойчив
PVC кант с дебелина мин 2 мм;

80/35/200

Етажерка тип 8

С 4 рафта, 2/5 закрита долна част и 2/5
закрита горна част, 1/5 открита част по
средата; с четири врати; ЛПДЧ, с дебелина
на плоскостите мин. 18 мм, кантирана с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

75/35/180

43

Етажерка тип 9
(офис секция)

С ½ открита горна част с един рафт и ½
закрита долна част, състояща се от: шкаф
с един рафт по средата, закрит с една
врата (от едната страна) и 4 чекмеджета
(от другата страна); ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, кантирана с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

80/35/150

44

Етажерка тип 10
(стенна)

С 2 рафта; ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, кантирана с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

110/19/32

45

Закачалка за дрехи

На стойка, изработена от хромирана
метална тръба с пластмасови елементи, с
мин. 6 места за закачване;

Съгласно
примерното
изображение

40

41

42

6
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46

47

48

49

Контейнер тип 1

С 3 чекмеджета с ролкови водачи; ЛПДЧ, с
дебелина на плоскостите мин 25 мм за
най-горния плот и мин 18 мм за останалите
елементи; кантиран с удароустойчив PVC
кант с дебелина мин 2 мм; с колела за
лесно придвижване;

45/45/50

Контейнер тип 2

С 4 чекмеджета с ролкови водачи; ЛПДЧ, с
дебелина на плоскостите мин 25 мм за
най-горния плот и мин 18 мм за останалите
елементи; кантиран с удароустойчив PVC
кант с дебелина мин 2 мм; с колела за
лесно придвижване;

40/50/65

Контейнер тип 3

С 1 чекмедже с ролкови водачи и с шкаф с
1 рафт и 1 врата; ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин 25 мм за най-горния плот
и мин 18 мм за останалите елементи;
кантиран с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм; с колела за лесно
придвижване;

40/45/60

Контейнер тип 4

За висящи папки; С 3 чекмеджета с
ролкови водачи, със заключване; Метален,
с дебелина на материала мин. 0,6 мм;
Цвят: светъл

45/62/100

Модулна система, включваща следните
елементи, посочени съгласно примерното
изображение:

50

Конферентна маса
тип 1

1. Заседателна маса ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин 36 мм за плота и мин 18
мм за останалите елементи, всички
елементи кантирани с удароустойчив PVC
кант с дебелина мин 2 мм (2бр.);
2. Ъглов сектор 180о - плот от ЛПДЧ с
метален крак; Дебелина на плота мин. 36
мм, кантиран с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм (2 бр.);

1. 210/60/75
2. 130/65/75

Да има възможност за надграждане с поне
един от размерите на „Маса тип 1”.

51

Конферентна маса
тип 2

Модулна конфигурация от 6 правоъгълни
модула и 2 ъглови сектора 180о; Плотове
от ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите 25 мм
+ комбинация от метални и тръбни крака;
С възможност за съчетаване на модулите,
така че да се образуват маси с по-малък
размер и с различна форма; Плотовете да
бъдат кантирани с удароустойчив PVC
кант с дебелина мин 2 мм;

Правоъгълен
модул:
170/70/75
Ъглов
сектор:
170/70/75

7

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Технически спецификации

52

Легло

Единично ъглово легло в комплект с
матрак (90/200); ЛПДЧ; Дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин
0,5 мм;

Маса тип 1

ЛПДЧ; с дебелина на плоскостите мин 36
мм за плота и мин 18 мм за останалите
елементи; всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

53

100/50/75

54
55

56

57

140/70/75

Маса тип 2

120/60/60

Маса тип 3

Холна маса; ЛПДЧ с дебелина на
плоскостите мин. 16 мм, кантирана с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

140/60/55

Маса тип 4

Трапезна маса; Плот от ЛПДЧ с крака от
метална тръбна конструкция; Дебелина на
плота мин. 18 мм, кантиран с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм; Цвят – бял;

59

60

80/80/76

120/80/76

40/35/50

Нощно шкафче
61

62
Пейка

64

65

120/70/75

На две нива; ЛПДЧ; с дебелина на
плоскостите мин 35 мм за плотовете и мин
18 мм за останалите елементи; всички
елементи кантирани с удароустойчив PVC
кант с дебелина мин 2 мм;

58

63

210/60/100

Подложка за крака

С чекмедже и шкаф с 1 рафт; ЛПДЧ, с
дебелина на плоскостите мин 16 мм;
кантирано с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 0,5 мм;

За съблекални; ЛПДЧ с дебелина на
плоскостите мин 25 мм; кантирано с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм; Със заоблени ръбове;

Анатомична, ортопедична и ергономична, с
неплъзгащи крачета и неплъзгаща
повърхност за удобство при употреба;
Пластмасова;

45/40/50

100/30/40
130/30/40
200/30/40

50/30/12

8
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66

Помощен плот

Плот от ЛПДЧ с метален крак; Дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, кантиран с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

67

Поставка за
компютър

ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите мин 18
мм; кантирана с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм; с колела за лесно
придвижване;

25/50/17

68

Рафт за гардероб

ЛПДЧ, дебелина на плоскостите мин. 18
мм, кантиран с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 0,5 мм;

86,5/45

Скрин тип 1

С три чекмеджета с ролкови водачи; ЛПДЧ,
с дебелина на плоскостите мин 16 мм;
кантиран с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 0,5 мм;

60/50/75

Скрин тип 2

С четири чекмеджета с ролкови водачи;
ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите мин 16
мм; кантиран с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 0,5 мм;

80/45/90

Табуретка

Стандартна
табуретка
с
основна
конструкция от масивна дървесина,
тапицирана с дунапрен и дамаска; Цвят:
светъл ( в тон с цвета на „Диван тип 1”)

45/45/45

Фотьойл

Разтегателен фотьойл; С изтеглящ
механизъм; Основна конструкция от
масивна дървесина, тапициран с дунапрен
и дамаска; Възглавница със свалящ се
калъф; Цвят: светъл ( в тон с цвета на
„Диван тип 1”)

Шкаф за обувки

С три падащи врати, всяка с механизъм за
поставяне на два реда обувки; ЛПДЧ, с
дебелина на плоскостите мин. 18 мм,
всички
елементи
кантирани
с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин
0,5 мм;

Шкаф тип 1

С 1 рафт и две врати, със заключване;
ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите мин. 18
мм, всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм на вратите и 0,5 мм на останалите
детайли;

69

70

71

72

73

74

75

70/50/75

85/80/80
Спална площ:
70/190

65/25/120

80/35/80

110/35/75
9
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76
Шкаф тип 2
77

78

Шкаф тип 3
79

80

С 2 рафта и две врати, със заключване;
ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите мин. 18
мм, всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм на вратите и 0,5 мм на останалите
детайли;

С 3 рафта и две врати, със заключване;
ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите мин. 18
мм, всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм на вратите и 0,5 мм на останалите
детайли;

Шкаф тип 4

С 4 рафта и две врати, със заключване;
ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите мин. 18
мм, всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм на вратите и 0,5 мм на останалите
детайли;

Шкаф тип 5

С 5 рафта и две врати, със заключване;
ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите мин. 18
мм, всички елементи кантирани с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм на вратите и 0,5 мм на останалите
детайли;

81
82

83

84

Шкаф тип 6
85

Шкаф с един рафт по средата, закрит с
една врата (от едната страна) и 4
чекмеджета (от другата страна); ЛПДЧ, с
дебелина на плоскостите мин. 18 мм,
кантиран с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм;

70/40/100

80/35/115

80/35/150

135/35/230

80/35/185

80/35/220
100/35/220

120/40/220

70/35/60

80/35/80

*Размер 70/35/60 да бъде с 3 чекмеджета.

86

87

Шкаф тип 7

Шкаф за ключове с 2 рафта и две врати,
със заключване; ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин. 16 мм, кантиран с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

85/10/60

Шкаф тип 8

С една врата; ЛПДЧ, с дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, кантиран с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

50/50/60

10
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Шкаф тип 9

Помощен шкаф с три чекмеджета с
ролкови водачи от едната страна и един
вертикален рафт от другата страна; ЛПДЧ,
с дебелина на плоскостите мин 25 мм за
най-горния плот и мин 18 мм за останалите
елементи; кантиран с удароустойчив PVC
кант с дебелина мин 2 мм; с колела за
лесно придвижване;

80/52/64

Шкаф тип 10

С по една врата и 1 рафт от всяка страна,
по средата открита част без рафтове;
ЛПДЧ, с дебелина на плоскостите мин. 18
мм, кантиран с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм;

110/35/75

Шкаф тип 11

Шкаф за багаж за клиенти с 10 отделения
(всяко с вратичка със заключване); ЛПДЧ,
с дебелина на плоскостите мин. 18 мм,
кантиран с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм;

120/45/200

91

Шкаф тип 12

С 1 рафт и две плъзгащи се врати; ЛПДЧ, с
дебелина на плоскостите мин. 18 мм,
всички
елементи
кантирани
с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

140/40/75

92

Ъглов сектор 90о
тип 1

Плот от ЛПДЧ с метален крак; Дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, кантиран с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

60/60/75

Ъглов сектор 90о
тип 2

Плот от ЛПДЧ с дебелина мин. 25 мм,
кантиран с удароустойчив PVC кант с
дебелина мин 2 мм; Три метални крака ( Ф
60 мм) с възможност за регулиране на
височината (регулируема стъпка); Цвят на
плота: избелен дъб, в съответствие с
„Концепция за брандинг и визия на 27-те
областни информационни центрове за
популяризиране на Кохезионната политика
в
България”
http://www.government.bg/fce/001/0235/files/
Brandbook-full.pdf

76/110/75

Ъглов сектор 180о

Плот от ЛПДЧ с метален крак; Дебелина на
плоскостите мин. 18 мм, кантиран с
удароустойчив PVC кант с дебелина мин 2
мм;

30/60/75

88

89

90

93

94

11
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ІІ. СТОЛОВЕ

Директорски стол

Ергономични седалка и облегалка,
изработени от висококачествена еко кожа
(мека,
наподобяваща
естествена),
негорима,
с
високо
ниво
на
износоустойчивост; Стабилна метална
основа – петлъчева кръстачка, със
самозаключващи се колела за меки
повърхности;
Фиксирани
метални
подлакътници, с меки тапицирани падове
от еко кожа; Газов амортисьор за плавно
регулиране височината на седящия;
Свободно люлеене на седалката и
облегалката с възможност за заключване в
изходна позиция; Максимално тегло на
потребителя – минимум 130 кг; Цвят –
черен;

2

Посетителски стол
тип 1

Седалка и облегалка от многослойна
дървесина и пластмаса, тапицирани с
висококачествена, негорима, еко кожа;
Стоманена рамка с овален профил и
крачета с пластмасови протектори за
запазване
на
подовата
настилка;
Възможност за стифиране; Максимално
тегло на потребителя – минимум 120 кг;
Цвят – черен;

3

Посетителски стол
тип 2

Сгъваем стол; Седалка и облегалка,
тапицирани с еко кожа; Метална рамка с
овален профил 19 мм; Цвят – черен;

1

Олекотен стол; Рамка от хромирана или
прахово боядисана метална конструкция;
Седалка и облегалка от пластмаса;
Възможност за стифиране и за свързване
на столовете в редове; Цвят: черен;
4

Посетителски стол
тип 3

Артикулът
е
предназначен
за
многофункционална спортна зала, поради
което задължително трябва да отговаря на
изискванията по чл. 64, ал. 2 от НАРЕДБА
№ Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за
строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар.

52/53/125-132
Височина на
облегалката:
76 см

55/45/85
Височина на
облегалката:
45 см

45/45/78

Съгласно
приложената
скица

12
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5

Работен офис стол
тип 1

Стол с висока облегалка и лумбална
опора; Седалка и облегалка от
многослойна дървесина и пластмаса,
тапицирани с висококачествена дамаска;
Стабилна метална основа – петлъчева
кръстачка, със колела; Фиксирани
подлакътници; Газов амортисьор за плавно
регулиране височината на седящия;
Възможност за регулиране ъгъла и
височината на облегалката; Максимално
тегло на потребителя – минимум 120 кг;
Цвят – черен;

Работен офис стол
тип 2

Стол с характеристиките на „Работен стол
тип 1”, позволяващ максимално тегло на
потребителя минимум 130 кг;

Работен офис стол
тип 3

Стол с висока облегалка и лумбална
опора; Седалка и облегалка от
многослойна дървесина и пластмаса,
тапицирани с висококачествена дамаска износоустойчива, негорима и устойчива на
светлина; Стабилна петлъчева основа оребрена
кръстачка,
със
колела;
Фиксирани
подлакътници;
Газов
амортисьор за плавно регулиране
височината
на седящия; Гръбначен
механизъм за регулация наклона и
височината на облегалката; Колелата на
работните столове да са предвидени за
твърда настилка и със силиконово
покритие, предотвратяващо надраскването
и. Максимално тегло на потребителя –
минимум 120 кг; Цвят: син, в съответствие
с „Концепция за брандинг и визия на 27-те
областни информационни центрове за
популяризиране на Кохезионната политика
в
България”
http://www.government.bg/fce/001/0235/files/
Brandbook-full.pdf

8

Трапезен стол тип
1

Изработен от масивна дървесина с лаково
покритие; Седалка от твърда основа,
тапицирана с дунапрен и текстил; без
изисквания за цвят;

9

Трапезен стол тип
2

Лека метална, тръбна конструкция, със
седалка и облегалка от PVC; Цвят: черно
или бяло;

6

7

55/45/115
Височина на
седалката:
45 – 60 см

55/45/115
Височина на
седалката:
45 – 60 см

45/40/95
Височина на
седалката:
45 см

50/50/80
Височина на
седалката:
45 см

13
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50/50/80

10

Трапезен стол тип
3

Метална тръбна конструкция, със седалка
и облегалка от ЛПДЧ; Светъл цвят;

Височина на
седалката:
45 см
Височина на
облегалката:
16 см
43/53/87

11

Трапезен стол тип
4

Метална тръбна конструкция, със седалка
и облегалка от твърда основа, тапицирана
с дунапрен и еко кожа; Цвят: черен или в
тъмната гама;

Височина на
седалката:
46 см
Височина на
облегалката:
43 см

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО
1. Мебелировката, както и отделните й елементи и съставните части, включително
материалите, от които са направени, да са устойчиви на механични въздействия, пряко
свързани с предназначението им, влагоустойчиви, позволяващи тяхната безопасна
експлоатация.
2. При конструкцията на отделните видове мебели да се използва съвременен обков, за
осигуряване на по-голяма естетичност и надеждност на изделията. Пантите на вратите да са
здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Вратите на шкафовете и
гардеробите да се затварят плътно, без видими отклонения и деформации от правилното
положение.
3. При включване на метални елементи в конструкциите, както и за мебелите изцяло
изработени от метал, същият следва да бъде с покритие за надеждна защита от корозия и да
създава стабилност на мебелите при експлоатация.
Всички условия за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, правата и
задълженията на страните, са подробно описани в проекта на договор за възлагане на
същата.
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” №1 http://www.plovdiv.bg/

Проект!
ДОГОВОР
за обществена поръчка
с предмет:
„ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
№ 16ДГ
Днес

/

2016г.

2016 г., гр. Пловдив, между страните:

1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан
Стамболов” № 1, ЕИК:000471504, ДДС №: BG000471504, представлявана от Розалин Петков
Петков – Зам.-кмет ОИЗЕУО, в качеството му на упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП
съгласно Заповед №16ОА1317/31.05.2016г. на кмета на Община Пловдив, и Елена
Димитрова – Директор на дирекция „Счетоводство”, наричана в договора за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
2. ……………………………………………………………………………. ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл. 112, ал. 1, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение
на Решение ………………………., се сключи настоящият договор като страните се
споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
изработване, доставки и монтаж (в зависимост от приложимите случаи) на различни видове
мебелировка (наричани за краткост в договора „стока”) за нуждите на Община Пловдив и
структурните й звена, съгласно клаузите и приложенията, които представляват неразделна
част от настоящия договор, както и в съответствие с приложимите действащи нормативни
изисквания.
(2) Дейностите, предмет на договора, се извършват периодично, след предварителни
заявки от страна на ВЪЗЛОЖТЕЛЯ и съгласно номенклатурата, описана в ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Доставките се извършват до адрес на територията на община Пловдив,
допълнително указван от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подаване на конкретната заявка.
(4) Стоката, която подлежи на сглобяване и монтаж се сглобява и монтира от
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място, при извършване на доставката.
(5) Ползватели по договора са всички структурни звена на Община Пловдив.

1

Чл.2(1) Към момента на сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предвижда / не предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на дейностите
предмет на възлагане.
(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се
допуска по изключение, когато възникне необходимост и при спазване условията по чл. 66,
ал. 11 – 12 от ЗОП. При тези случаи документите по чл. 66, ал. 12 от ЗОП стават неразделна
част от договора.
(3) Подизпълнители: …. (алинеята се допълва само в случай, че към момента на
сключване на договора се предвижда използването на подизпълнители, като се посочват
идентификационни данни и обхват на дейностите, които ще извършва всеки
подизпълнител)

ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.3(1) Настоящият договор е със срок на действие до 12 (дванадесет) месеца, считано
от датата на сключването му или до изчерпване на стойността му, което от двете събития
настъпи по-рано.
(2) Договорът влиза в сила при следните условия:
1. За артикулите от Раздел ІІ. (столове) в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
договорът влиза в сила от датата на сключването му;
2. За артикулите от Раздел І (модулни мебели и мека мебел) в ценовото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, договорът влиза в сила след изрично писмено възлагане за стартиране
на изпълнението по договора по отношение на посочените артикули, като възлагателното
писмо става неразделна част от същия;
Чл.4(1) Дейностите, предмет на възлагане, се извършват въз основа на подадена
писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържаща най-малко
следната информация: име и данни за контакт на лицето – заявител, дата на подаване на
заявката, вид и количеството на заявената стока, точен адрес за извършване на доставката /и
монтажа.
(2) При доставяне стоката следва да бъде придружена от: стокова разписка, инструкция
за монтаж (в приложимите случаи), документи за качество и произход и гаранционна карта.
Гаранционната карта следва да бъде с дата на издаване съответстваща на датата на приемопредавателния протокол, с които е приета съответната стока без забележки, и със срок на
гаранцията, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Дейностите по договора се приемат при спазване на условията и сроковете на
същия, за което представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставят и
подписват приемо-предавателни протоколи, съдържащ информация за датата на изпълнение
на заявката, лицето и звеното, приело стоката, вид и количество на доставената /и монтирана
стока.
(4) Длъжностните лица подписват приемо-предавателния протокол по ал. 3, след като
се уверят, че доставената /и монтирана стока отговаря на всички условия на този договор и е
придружена от всички изискуеми документи. В случай, че стоката не е придружена от
всички изискуеми документи и/или не отговаря на определените с този договор изисквания и
спецификации, длъжностното лице има право да откаже да подпише приемо-предавателния
протокол до отстраняване на нередностите.
Чл.5(1) Изпълнението на дейностите, предмет на договора се осъществява при спазване
на следните срокове:
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1. Срок за подаване на заявки: Заявки по договора се подават от длъжностни лица от
администрацията на Община Пловдив и структурните й звена, всеки работен ден от 08:30 до
17:15 часа;
2. Срок за изпълнение на заявка: до 10 (десет) работни дни, считано от датата на
подаване на писмената заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Срок за отстраняване на явни недостатъци и/или несъответствия: съгласно чл. 9,
ал. 2;
4. Срок за отстраняване на дефекти и/или повреди през гаранционния период:
съгласно чл. 8, ал. 3;
(2) При необходимост, за конкретни случаи, срокът за изпълнение на заявки по чл. 5,
ал. 1, т. 2 може да бъде удължаван по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в
писмена форма, чрез кореспонденция между заявителя и представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.6(1) Общата стойност на договора е определена в размер до 145833,33 лв. (сто
четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без
включен ДДС, съответно 175000 лв. (сто седемдесет и пет хиляди лева) с включен ДДС.
(2) Общата стойност на договора е максимална и не е обвързваща за страните, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в зависимост от конкретните нужди и финансовия ресурс, с
който разполага, да не възлага изпълнение за цялата стойност на договора. Посочените в
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количества са прогнозни и не са обвързващи за
страните - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в срока на действие на договора, да не заяви в
пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на дадена стока
след достигане на посочените за нея прогнозни количества, до достигане на общата стойност
на договора.
(3) Единичните цени, по които ще се заплаща извършването на доставките, предмет на
договора, се определят съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цените са
окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в ЗОП,
като същите са крайни и включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за
изпълнение предмета на настоящия договор.
(4) При необходимост от мебелировка с цветове извън посочените в номенклатурата на
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или извън цветовата гама, предложена в
техническото му предложение, се допуска оскъпяване на стоката, което не може да бъде с
повече от 20 % от единичната цена на съответния артикул.
Чл. 7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнагражденията по договора при следните
условия:
1. Дължимото възнаграждение за извършени дейности по договора се заплаща след
представяне на оригинална фактура, оформена съгласно действащото счетоводно
законодателство, придружена от двустранно подписаните приемо-предавателни протоколи, с
които е приета стоката без забележки.
2. Когато дейност, предмет на договора, се извършва от подизпълнител и може да бъде
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заплащането й се
извършва директно на подизпълнителя в съответствие с условията по т. 1, като в този случай
към изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи се представя искане за плащане от
подизпълнител, придружено от становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от което да е видно дали
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оспорва плащанията или част от тях като недължими. В искането за плащане и в
становището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде посочен размера на дължимото
възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която да бъде извършено
плащането.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т. 2, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причините за отказа.
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват от бюджета на съответните звена,
ползватели по договора, в български лева с платежно нареждане по банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, срокът за извършване на всяко
плащане е 30 дни, считано от датата на представяне на изискуемите от възложителя
документи по ал. 1, като този срок може да бъде удължен до 60 календарни дни, когато това
се налага по важна причина.
(4) Срокът за плащане спира да тече, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи за
плащане фактура/и и/или придружителни документи, които не отговарят на нормативните
изисквания и/или съдържат некоректни данни. Срокът за съответното плащане продължава
да тече след отстраняване на всички несъответствия.
(5) Всички разходи, свързани с банковите такси за превод на суми от и към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.8(1) Гаранционните срокове на стоката предмет на договора са определени съгласно
техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
…
(2) Гаранцията е пълна и обхваща тези действия, които са необходими за диагностика
на проблема от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въвеждането в работоспособно състояние на
механизмите, здравината на конструкцията, както и качеството и целостта на материалите от
които е изработена стоката.
(3) Срокът за отстраняване на дефекти и/или повреди през гаранционния период е 5
(пет) работни дни, считано от датата на подаване на сигнал до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9(1) Рекламации за явни недостатъци и несъответствия на стоката могат да бъдат
предявявани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането им, за което следва да бъде
съставен констативен протокол.
(2) Срокът за отстраняване на недостатъците и несъответствията по ал. 1 е 1 (един)
работен ден, считано от датата на издаване на констативния протокол.
(3) Рекламации за скрити дефекти и недостатъци могат да бъдат предявявани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриването им, до изтичане на гаранционния срок на стоката, като
срокът за отстраняването им съответства на срока за отстраняване на възникнал проблем
през гаранционния период по чл. 8, ал. 3.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 10(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената му работа качествено, в срок,
без отклонение от договореното и без недостатъци, при спазване на всички условия посочени
в клаузите на настоящия договор;
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2. чрез длъжностни лица от неговата организация по всяко време да проверява и
контролира изпълнението на договора, включително да проверява качеството и
съответствието на стоката с изискванията поставени в този договор;
3. да откаже плащане на фактура, когато същата не е оформена съгласно българското
счетоводно законодателство и/или не е придружена от изискуемите документи, съгласно
клаузите на настоящия договор;
4. да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предприемането на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор;
5. да подава сигнали за възникнал проблем и да предявява рекламации за скрити
дефекти и недостатъци през целия гаранционен период на стоката, включително и след
изтичане срока на настоящия договор;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при
спазване условията и сроковете на този договор;
2. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в кръга на своите правомощия за осигуряване на
информацията, необходима му за качественото изпълнение на работата;
3. да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му
самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;
4. да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор;
Чл. 11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор,
при коректно изпълнение на задълженията по него;
2. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
договора;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни възложената му работа в обем и качествено, в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване условията и сроковете на този договор;
2. да доставя стоката в пълно съответствие с условията на този договор, включително
изискванията и спецификациите от приложенията към него;
3. да извършва доставките с транспорт, отговарящ на нормативните изисквания за
транспортиране на стоките, предмет на договора;
4. да доставя стоките, придружени с всички изискуеми документи съгласно условията
на договора и действащото законодателство;
5. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението;
6. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в
изпълнението за своя сметка във възможно най-кратък срок;
7. да спазва сроковете за отстраняване на възникнал проблем или скрити недостатъци
на стоката през целия гаранционен период, включително и след изтичане на срока на
настоящия договор.
8. по всяко време, в срок до 3 дни след получаване на писмено искане, да подава
информация в дирекция „Обществени поръчки” за издадените фактури по договора за
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определен период, под формата на надлежно изготвена справка, която да съдържа:
получатели на фактурите, номера, дати и стойности, както и обща стойност на издадените
фактури през съответния период, изготвил справката и телефон за контакт.
9. да представя на възложителя подадено искане за директно разплащане от
подизпълнител, в петнадесет дневен срок, от получаването му;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
промени относно статут, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, изпадане
в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност съгласно ТЗ, в
тридневен срок от настъпването им, като представя надлежно заверено копие от съответните
документи.
(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и той носи пълна отговорност за вреди,
причинени вследствие на некачествена стока или негови неправомерни действия или
бездействия;
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 дни от сключването на договор за
подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се
заменя, посочен в офертата подизпълнител, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от
договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (когато е приложимо) са длъжни да
спазват всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор, включително приложимите правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените
поръчки;
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок до 5 дни от сключване на настоящия договор. (алинеята
се допълва само когато към момента на сключване на договора се предвижда използването
на подизпълнители)

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ
Чл.12(1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна
дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и
търговското законодателство.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил дейност, предмет на договора в
срок, и забавата не се дължи на непредвидено обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,3% на ден от стойността
на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те
надхвърлят договорената неустойка.
(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично или
квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за
неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% от общата стойност на
договора без включен ДДС.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислената по горните разпоредби
неустойка от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
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Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение
в размер на 5% от общата стойност на договора без включен ДДС, равняваща се на … и е
предоставена под формата на …
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава след приключване или прекратяване на
договора, в срок до 30 календарни дни считано от датата на подаване на информация от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно банковата сметка, по която
следва да бъде възстановена на сумата. При предоставяне на банкова гаранция срокът
започва да тече от датата на приключване/прекратяване на договора.
(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напълно или частично,
при констатирано неточно, частично и/или лошо изпълнение, което не отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при пълно неизпълнение, в това число при
едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение
на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на
начислените неустойки.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои в пълен размер гаранцията за изпълнение
при прекратяване на договора по чл. 14, ал. 2, т. 2 и т. 6 или чл. 14, ал. 3, т. 3.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.

VІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.14(1) Настоящият договор приключва с изтичане срокът му на действие по чл. 3, ал. 1.
(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен при следните условия:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. при системно нарушаване на която и да е от клаузите на договора (повече от два
пъти), като в този случай право да развали договора има изправната страна, отправяйки 7дневно писмено предизвестие до неизправната;
3. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. при възникване на обстоятелството по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като в този случай,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора със 7-дневно предизвестие;
6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълни някое от задълженията си по договора
или забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 работни
дни като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да го прекрати с 3-дневно
предизвестие;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие при следните условия:
1. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и/или т. 3 като в този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие и не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора;
7

2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в
производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да го е
посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в
офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП.

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.15(1) Страните не отговарят една спрямо друга и не си дължат обезщетение за
претърпени вреди и загуби, при неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в
резултат на настъпили непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непредвидените
обстоятелства, те не могат да се позовават на тях при неизпълнение на задълженията си по
договора.
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването
им и за спиране изпълнението на договора до отпадането на непредвидените обстоятелства.
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се
спира за времето, през което са налице непредвидени обстоятелства.

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16 Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в случаите по чл. 116 от
ЗОП.
Чл.17(1) За целите на настоящия договор страните определят следните адреси за
кореспонденция:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
…
(2) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
връчени лично (срещу подпис) или са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс,
електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. Когато
някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна,
съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
Чл.18 Паричните вземания по настоящия договор могат да бъдат залагани и върху тях
може да се извършва принудително изпълнение.
Чл.19 Всички допълнително възникнали въпроси и спорове между страните при и по
повод изпълнението на настоящия договор ще се решават от двете страни в добрия дух и по
пътя на преговорите. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на
договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно
действащото в Република България законодателство.
Чл.20 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, както
приложимото действащото национално и европейско законодателство.
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Чл.21 Неразделна част от
настоящия договор представляват Техническото
предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се състои от … страници и се състави в 4 еднообразни екземпляра –
1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 3 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
Представено от:

(Наименование на лицето и ЕИК или друга идентификация)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка с цитирания по-горе предмет:
ЧАСТ І: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Предлагаме да изпълним предмета на поръчката в съответствие с всички
предварително обявени условия и изисквания на възложителя, както следва:
1. Ще приемаме писмените заявки от страна на възложителя всеки работен ден между
08:30 – 17:15 часа. Контактна информация за подаване на заявки:
Лице за контакт:
Телефонен номер:
Факс номер:
Електронна поща:

2. Ще изпълняваме договора за възлагане на поръчката за срок до 1 (една) година,
считано от сключването му или до изчерпване на стойността му, което от двете събития
настъпи по-рано, като при изпълнение на дейностите, предмет на възлагане ще спазваме
всички срокове, поставени от възложителя и описани в договора.
3. Предлагаме следната мебелировка, отговаряща на техническите спецификации и
изисквания за качество на възложителя:
Поз-я
№

Артикул

Подробни технически характеристики и
производител

Размери
(L/W/H cm)

Примерно изображение

І. МОДУЛНИ МЕБЕЛИ И МЕКА МЕБЕЛ
1
2

Архивен стелаж

3

Архивен шкаф тип 1

4

Архивен шкаф тип 2

5

Архивен шкаф тип 3

6

Архивен шкаф тип 4
1
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Приложение №1
7

Бюро тип 1

8
9

Бюро тип 2

10
11

Бюро тип 3

12
13
14

Бюро тип 4

15
16
17
18

Бюро тип 5
Бюро тип 6

19

Бюро тип 7

20

Бюро тип 8

21

Витрина

22
23

Гардероб тип 1

24

Гардероб тип 2

25

Гардероб тип 3

26

Гардероб тип 4

27

Гардероб тип 5

28

Диван тип 1

29

Диван тип 2

30

Етажерка тип 1

31

Етажерка тип 2

32
33
34
35
36

Етажерка тип 3
Етажерка тип 4
Етажерка тип 5
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37
38
39
40

Етажерка тип 6

41

Етажерка тип 7

42

Етажерка тип 8

43

Етажерка тип 9
(офис секция)

44

Етажерка тип 10
(стенна)

45

Закачалка за дрехи

46

Контейнер тип 1

47

Контейнер тип 2

48

Контейнер тип 3

49

Контейнер тип 4

50

Конферентна маса
тип 1

51

Конферентна маса
тип 2

52

Легло

53
54

Маса тип 1

55
56

Маса тип 2

57

Маса тип 3

58
59
60
61

Маса тип 4

Нощно шкафче

62
63

Пейка

64
3
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65

Подложка за крака

66

Помощен плот

67

Поставка за
компютър

68

Рафт за гардероб

69

Скрин тип 1

70

Скрин тип 2

71

Табуретка

72

Фотьойл

73

Шкаф за обувки

74
75
76
77
78
79
80

86,5/45

Шкаф тип 1

Шкаф тип 2

Шкаф тип 3
Шкаф тип 4

81
82

Шкаф тип 5

83
84
85

Шкаф тип 6

86

Шкаф тип 7

87

Шкаф тип 8

88

Шкаф тип 9

89

Шкаф тип 10

90

Шкаф тип 11

91

Шкаф тип 12

92

Ъглов сектор 90о
тип 1

60/60/75

93

Ъглов сектор 90о

76/110/75
4
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тип 2
94

Ъглов сектор 180о

30/60/75
ІІ. СТОЛОВЕ

1

Директорски стол

2

Посетителски стол
тип 1

3

Посетителски стол
тип 2

4

Посетителски стол
тип 3

5

Работен офис стол
тип 1

6

Работен офис стол
тип 2

7

Работен офис стол
тип 3

8

Трапезен стол тип
1

9

Трапезен стол тип
2

10

Трапезен стол тип
3

11

Трапезен стол тип
4

(За всеки артикул в таблицата задължително трябва да бъдат нанесени всички изискуеми данни –
характеристики, производител, размери и примерно изображение, а за артикулите, за които има изискване за
цвят, трябва да бъде посочен и цвета.)

4. Предлагаме основна цветова гама за мебелировка от ЛПДЧ, както следва:
…
(Основната цветова гама трябва да включва минимум следните шест цвята: астра, бук, венге, елша, махагон
и череша.)

5. Предлагаме следните гаранционни срокове за различните видове мебелировка,
които започват да текат от датата на приемане на съответната стока без забележки от
страна на възложителя:
…
Гаранцията е пълна и обхваща тези действия, които са необходими за диагностика на
проблема от наша страна и въвеждането в работоспособно състояние на механизмите,
здравината на конструкцията, както и качеството и целостта на материалите от които е
произведена стоката.
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(Може да бъде предложена различна гаранция за отделните артикули, при спазване на изискването на
възложителя, че гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от 24 месеца, както и от тези на
производителя)

6. Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме валидни
документи (декларация за съответствие, сертификат за качество, протоколи от
изпитвания или др.), удостоверяващи съответствието на артикул „Посетителски стол
тип 3” (Раздел ІІ, позиция № 4 от номенклатурата), с изискванията на чл. 64, ал. 2 от
НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар.
ЧАСТ ІІ: ДЕКЛАРАЦИИ
1. Запознати сме с проекта на договор, част от документацията за обществената
поръчка, и приемаме без възражения неговите клаузи.
2. Условията и поетите ангажименти с офертата ни за участие в настоящата обществена
поръчка са валидни за срок до 01.12.2016 г. като в случай, че бъдем избрани за изпълнител
на поръчката тези условия няма да бъдат променяни за целия срок на договора, освен в
предвидените от ЗОП случаи.

Дата:

.

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
Представено от:

(Наименование на лицето и ЕИК или друга идентификация)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Община
Пловдив обществена поръчка с посочения по-горе предмет.
1. Номенклатура:
Поз-я
№

Артикул

1

2

Размери
съгласно
техническото
предложение
(L/W/H cm)
3

Количество

Единична цена в
лева
с вкл. ДДС (когато е
приложимо)

Цена за количеството
артикул
(4*5)

4

5

6

І. МОДУЛНИ МЕБЕЛИ И МЕКА МЕБЕЛ
1
2

Архивен стелаж

35
4

3

Архивен шкаф тип 1

21

4

Архивен шкаф тип 2

1

5

Архивен шкаф тип 3

1

6

Архивен шкаф тип 4

1

7

Бюро тип 1

40

8
9

3
Бюро тип 2

10
11

1
Бюро тип 3

12
13
14

7
1

Бюро тип 4

15
16

2

13
11
1

Бюро тип 5

3

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №2
17
18

Бюро тип 6

32
4

19

Бюро тип 7

6

20

Бюро тип 8

1

21

Витрина

1

22
23

Гардероб тип 1

3
8

24

Гардероб тип 2

4

25

Гардероб тип 3

1

26

Гардероб тип 4

4

27

Гардероб тип 5

6

28

Диван тип 1

1

29

Диван тип 2

1

30

Етажерка тип 1

9

31

Етажерка тип 2

58

32
33
34

Етажерка тип 3
Етажерка тип 4

1
46
40

35

1

36

4

37

Етажерка тип 5

1

38

9

39

1

40

Етажерка тип 6

8

41

Етажерка тип 7

11

42

Етажерка тип 8

2

43

Етажерка тип 9 (офис
секция)

13

44

Етажерка тип 10 (стенна)

2

45

Закачалка за дрехи

4
2
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Приложение №2
46

Контейнер тип 1

60

47

Контейнер тип 2

18

48

Контейнер тип 3

20

49

Контейнер тип 4

3

50

Конферентна маса тип 1

1

51

Конферентна маса тип 2

1

52

Легло

8

53
54

3
Маса тип 1

3

55

1

56

Маса тип 2

3

57

Маса тип 3

2

58
59
60
61

2

Маса тип 4

4
12

Нощно шкафче

6

62
63

2
Пейка

4

64

2

65

Подложка за крака

25

66

Помощен плот

8

67

Поставка за компютър

59

68

Рафт за гардероб

69

Скрин тип 1

30

70

Скрин тип 2

2

71

Табуретка

3

72

Фотьойл

2

73

Шкаф за обувки

4

74

Шкаф тип 1

1

86,5/45

28

3
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Приложение №2
75
76
77
78
79
80

40
1

Шкаф тип 2

7
1

Шкаф тип 3

2

Шкаф тип 4

6

81
82

1
Шкаф тип 5

3

83
84
85

1
6

Шкаф тип 6

3

86

Шкаф тип 7

2

87

Шкаф тип 8

10

88

Шкаф тип 9

5

89

Шкаф тип 10

6

90

Шкаф тип 11

1

91

Шкаф тип 12

1

92

Ъглов сектор 90о тип 1

60/60/75

2

93

Ъглов сектор 90о тип 2

76/110/75

2

94

Ъглов сектор 180о

30/60/75

3
ІІ. СТОЛОВЕ

1

Директорски стол

12

2

Посетителски стол тип 1

108

3

Посетителски стол тип 2

50

4

Посетителски стол тип 3

300

5

Работен офис стол тип 1

181

6

Работен офис стол тип 2

5

7

Работен офис стол тип 3

4

8

Трапезен стол тип 1

10

4
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9

Трапезен стол тип 2

10

10

Трапезен стол тип 3

34

11

Трапезен стол тип 4

10
ОБЩА СТОЙНОСТ:
(сборът от стойностите в колона 6)

… лв.

ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА АРТИКУЛИТЕ СА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И/ИЛИ
ДОСТАВКА /И МОНТАЖ В ПОСОЧЕНИЯ ЗА АРТИКУЛА ЦВЯТ ИЛИ В ЦВЯТ ОТ
ЦВЕТОВАТА ГАМА, ПРЕДЛОЖЕНА В ТЕХНИЧЕСКОТО НИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА КАТО СЪЩИТЕ СА КРАЙНИ ЗА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, С ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ РАЗХОДИ (ВКЛ. ДАНЪЦИ, ТАКСИ,
ТРАНСПОРТ И ДР.) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДДС АКО Е ПРИЛОЖИМО.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕБЕЛИРОВКА С ЦВЕТОВЕ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В
НОМЕНКЛАТУРАТА
ИЛИ
В
ЦВЕТОВАТА
ГАМА,
ПРЕДЛОЖЕНА
В
ТЕХНИЧЕСКОТО НИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОСКЪПЯВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ С ДО 20 % ОТ
ЕДИНИЧНАТА ЦЕНА НА СЪОТВЕТНИЯ АРТИКУЛ.
Цените са посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната
запетая.
При аритметично несъответствие между единичната цена (колона 5), цената за
количеството артикул (колона 6) и общата стойност (сборът от стойностите в колона 6), за
достоверна следва да се приема единичната цена.
Цените са определени в пълно съответствие с условията на възложителя, посочени в
документацията за участие и приложенията към нея като при формирането им сме спазили
принципите на лоялната конкуренция.
Дата:

.

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 1
от Закона за обществените поръчки
ЧАСТ І: УЧАСТНИК
Долуподписаният/-ата/ите:
Име,презиме,фамилия - качество на представляващия и наименование на участника

(информацията се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо)

Заявяваме, че при изпълнение на дейностите, предмет на обявената от Община
Пловдив, обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ
НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й
ЗВЕНА”, предвиждаме използването на следните подизпълнители:
Наименование на подизпълнителя, ЕИК и/или друга
идентифицираща информация

Обхват на дейностите, които ще извършва

Дял на участие

(информацията се попълва за всеки подизпълнител като се добавя необходимият брой полета)

ЧАСТ ІІ: ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Долуподписаният/-ата/ите:
Име,презиме,фамилия - качество на представляващия и наименование на подизпълнителя

(информацията се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо)

Изразяваме съгласието си и да бъдем подизпълнител при изпълнение на обществената
поръчка и ще поемем задълженията си съгласно посочения в Част І от настоящата
декларация обхват на дейности и дял на участие.
Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че
заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения в Част І
участник, нямаме право да подаваме самостоятелна оферта за участие в процедурата,
посочена в Част І.
Дата:
ЗА УЧАСТНИКА:
……………………....
Име и фамилия – подпис /и печат

ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ:
……………………....

Име и фамилия – подпис /и печат

(информацията се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо като декларацията следва да бъде подписана от всички
декларатори от страна на участника и подизпълнителя/ите)

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №4

СПИСЪК
по чл. 64, ал. 1, т. 2
от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ата/ите:
Име,презиме,фамилия - качество на представляващия и наименование на лицето, което представлява

(информацията се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо)

Във връзка с обявената от Община Пловдив, обществена поръчка с предмет:
„ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”, заявяваме, че сме извършили
следните доставки на мебелировка, които са идентични или сходни с предмета на поръчката:
Описание на извършените
доставки

Стойност без
ДДС

Период на изпълнение
(начална дата – крайна
дата)

Данни за получателя
на доставките

Описание на
приложените
доказателства

(информацията се попълва като се добавя необходимият брой полета)

Прилагаме доказателства за извършените доставки, както следва:
…
(описват се приложените доказателства)

Дата:

.

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:
Име и фамилия

1

