
„Обновяване и модернизация на читалище  

НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908" 

     

    Приложение № 1  

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧКАТА 

 

І. ПРЕДМЕТ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Предмет на обществената поръчка: „Обновяване и модернизация на читалище 

НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908" 

Обособена позиция № 2 - „Доставка и монтаж на озвучителна техника, ефектно 

осветление, проектор, конферентно озвучение, система за наблюдение 

(„доставка“ по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 2 от ЗОП), стойност: 68 060,78 лева, без 

ДДС.  

В изпълнение на разпоредбите на чл. 48 ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или 

еквивалент“ навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка 

са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически 

еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, 

тип, произход или производство. Ако някъде в проекта или документацията за участие 

има посочен конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство 

или др., Възложителят на основание чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато 

участникът докаже с относим документ, че предложеното от него решение отговаря по 

еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.  

Количествено-стойностната сметка за изделията – предмет на обществената 

поръчка съдържа минималните параметри на техниката/оборудването, които трябва 

да бъдат предложени от участника при изготвяне на Подробно описание на предмета на 

поръчката (Образец № 4.1.) и Ценово предложение (Образец № 5.1). 

2. Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в: Предоставянето на 

пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя – доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация на съответното оборудване, съгласно Количествена 

сметка. 

3. Гаранционен срок – предлага се от участника и не може да бъде по-кратък от 

посочените срокове на производителя. 

4. Срок на валидност на офертите: 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния 

срок за подаване на офертите. 

5. Срок на изпълнение на поръчката: Съгласно офертата на избрания за Изпълнител 

участник, но не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни и не повече от 90 

(деветдесет) календарни дни.  

Договорът за възлагане влиза в сила след получаване на съгласувателно писмо от 

Държавен фонд „Земеделие“ и подписване на Допълнително споразумение между 

Възложителя и ДФЗ „Земеделие” за съгласуване на проведената обществена поръчка, 

въз основа на което Възложителят изпраща на Изпълнителя писмено известие за 

започване на Изпълнението на Договора. За начало на изпълнение на Договора се счита 

първият следващ работен ден, след получаване от Изпълнителя на посоченото 

Известие.  

Договорът се счита за изпълнен с двустранно подписване на Протокол за установяване 

на действително извършените и приети доставка и монтаж на оборудване. 

 Периодът от подписването на договора до началото на изпълнение на 

доставката и монтажа се счита за изчакващ приключване на строителния процес и 

не е част от срока за изпълнение, посочен от участника. 



5.1. Участникът следва да представи график за изпълнението на доставката, съгласно 

количествената сметка/техническата спецификация и по календарни дни, който да 

обосновава и доказва предложеният в офертата срок за изпълнение.  

5.2. Участникът следва да предложи каталози, рекламни брошури, продуктови 

спецификации и други информационни материали, които позволяват Възложителят да 

се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията на участника. Тази информация 

се предоставя за всички артикули, за които е възможно и по преценка на участника.  

5.3. Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните 

доставки и монтажи.  

6. Условия и начин на плащане: 
Поръчката се финансира с финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ 

(Програма за развитие на селските райони) по Договор № 16/07/2/0/00688 от 04.12.2017 
г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите 
разходи по проекта.  

Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:  
6.1. Авансoво плащане в размер до 50 % от договорната цена – в срок до 30 

(тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на 
обществена поръчка и подписване на анекс към договора за финансиране от страна на 
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, 
постъпване на финансови средства. Авансовото плащане се извършва след 
настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: 

- фактура за авансово плащане; 
6.2. Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на 

действително извършените и приети от Възложителя работи и получените суми от 
аванс и междинни плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ 
"Земеделие", след оторизация на плащанията; 2. Всички неустойки, обезщетения и 
други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за 
добро изпълнение.  

Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на 
Приемо-предавателен протокол за приемане на работата, окончателна проверка на 
изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на финансирането на разходите 
за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след 
настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и 
представяне на: 

- фактура за окончателно плащане, съответстваща на дължимата сума след 
оторизация на плащанията. 

Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащания не може да 
надхвърля общата стойност на договора. 

Извършването на окончателно плащане е допустимо след одобряване на 
направените разходи по проекта от Управляващия орган – ДФ „Земеделие” и в рамките 
(до размера)  на одобрените от ДФ „Земеделие”  разходи.  

За направените, но неодобрени от ДФ „Земеделие” разходи, НЧ „Св. Св. Кирил и 
Методий – гр. Раковски – 1908“  не носи отговорност и не дължи плащане, независимо 
от подписаните Приемо-предавателни протоколи за приемане на действително 
извършени работи. 

 



7. Място на изпълнение на поръчката: Сградата НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 

гр. Раковски - 1908" – град Раковски, пл. „България“ № 2. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

* Неразделна част: Количествена сметка на обществена поръчка с предмет „Обновяване 

и модернизация на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, Обособена 

позиция № 2 „Доставка и монтаж на озвучителна техника, ефектно осветление, 

проектор, конферентно озвучение, система за наблюдение  

 

** В Техническото предложение се представя задължително Кратко описание на „План 

за доставката“, в който участникът описва необходимото време за доставка, монтаж, 

инсталиране и изпитване 

 


